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STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 14 ČÍSLO 8/2005

Spřažený nosník z vysokopevnostního betonu v kombi-
naci s vysokopevnostní ocelí představuje moderní kon-
strukční prvek. Chování těchto nosníků se ovšem od
chování nosníků z běžných materiálů často odlišuje a za-
tím není dostatečně prozkoumáno. Předkládaný článek
popisuje dvě zkoušky nosníků z těchto materiálů, které
byly zaměřeny na studium spřažení a ověření ohybové
únosnosti.

Úvod
Článek se týká chování spřažených ocelobetonových nos-

níků vytvořených z materiálů vysokých pevností. 
Cenový rozdíl mezi ocelí S460 a ocelemi standardních ja-

kostí je dnes již poměrně malý (u spol. Arcelor v červenci
2005 to bylo např. mezi S235 a S460 jen okolo 10 %) a do-
stupnost profilů z S460 se v poslední době výrazně zlepšila.
Přestože se v mnoha případech jeví používání ocelí vyšších
pevností jako velmi výhodné, v praxi je řídkým jevem.
Příčinu lze možná hledat i v tom, že platná ČSN P ENV
1994-1-1 [2] standardně počítá pouze s druhy S235, S275 a
S355. Teprve letos vydaná norma ocel S460 uvádí jako stan-
dardní materiál. Jedním z důvodů určité zdrženlivosti
v zavádění nových druhů oceli jsou malé znalosti o jejich
chování. 

Použití ocelobetonových prvků, tvořených i betonovou
částí s vysokou pevností, může být výhodné zejména pro ná-
vrh prvků s nedostatkem konstrukčního prostoru. Proti oceli
je ovšem cenový rozdíl mezi betony běžných a vysokých
pevností stále řádově vyšší. 

Spřažené ocelobetonové nosníky se dnes většinou navr-
hují podle plastické teorie. Vysokopevnostní materiály se
vyznačují specifickými pevnostně přetvárnými vlastnostmi.
Obecně platí, že tažnost se snižuje se zvyšující pevností
oceli. Při plastickém návrhu je dostatečná tažnost materiálu
závažným hlediskem. Vzniká tedy otázka, zda a do jaké mí-
ry je u takto sestavených prvků možné používat návrhové
postupy stanovené v [2], resp. [3], vesměs založené na vy-
užití plasticity obou materiálů.

Dosavadní výzkum 
Problematikou spřažených konstrukcí se zabývá několik

evropských i světových pracoviš�. Provádění experimentů s
ocelobetonovými konstrukcemi je časově i finančně poměr-
ně náročné, navíc kombinování vysokopevnostních materiá-

lů je záležitostí posledních několika let. I proto se poznatky
o chování takových konstrukcí získávají jen pozvolna a
závěry experimentů nebývají vždy jednoznačné. Nejvý-
znamnějším výzkumným programem v této oblasti byla prá-
ce skupiny s centrem v Aachenu, Institute of Steel Construc-
tion RWTH [1]. Na publikaci se podílelo několik evrop-
ských výzkumných týmů. Svým obsahem plně shrnuje
problematiku možností použití oceli S460. Autoři sledovali
několik problémů:

– stabilitní chování štíhlých stěn nosníků,
– chování ocelobetonových sloupů 

z vysokopevnostních materiálů,
– klopení ocelových nosníků,
– chování ocelobetonových nosníků z oceli S460

a běžného betonu,
– chování ocelobetonových nosníků 

z vysokopevnostních materiálů,
– možnost plastického návrhu konstrukcí 

z vysokopevnostních materiálů,
– únavu,
– přípoje,
– problémy spojené s výrobou.

Výzkum byl založen na experimentální bázi, výsledky
zkoušek byly v některých případech porovnávány s nume-
rickými modely. Zaměřme se dále jen na výsledky týkající
se ocelobetonových konstrukcí z vysokopevnostních mate-
riálů. Výzkum přinesl následující zjištění:

� omezení tlakových deformací betonu je nezbytné. Je tře-
ba provést další testy. Prozatím se pro betony C70/85 a
C80/95 toto omezení provizorně doporučuje zohlednit
redukcí pevnosti v tlaku na 0,7 fc,k;

� částečné spřažení je i u vysokopevnostních materiálů pří-
pustné. Dosavadní zkoušky ukazují, že pokud se návrh
provede podle pravidel daných [2], únosnost bude pod-
hodnocena;

� trny mají být rozmístěny podle pružného průběhu sil;
� pravidla [2] pro výpočet návrhové únosnosti trnů musí

být upravena, je nezbytné provést další testy;
� deformační chování spřahovacích trnů v betonu vysoké

pevnosti je nepříznivé. Je nutné hledat možnosti zvýšení
smykové deformace trnů v kvalitním betonu.

Protože i v České republice jsou k dispozici oceli S460 a
betony vysoké jakosti (až C100/115), byl připraven na Fa-
kultě stavební ČVUT v Praze výzkumný program, který si
klade za cíl ověřit či doplnit předchozí závěry. Tvoří jej zej-
ména experimentální postupy a jejich následná vyhodno-
cení. Zkoumány jsou spřažené nosníky různého stupně spřa-
žení. První dva experimenty byly provedeny v roce 2004,
další se plánují na roky 2005 a 2006.

Chování spřažených ocelobetonových nosníků 
z vysokopevnostních materiálů

Dr. Ing. Jakub DOLEJŠ
ČVUT – Fakulta stavební

Praha
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Uspořádání experimentů
Byly provedeny dvě zkoušky prostého nosníku podle 

obr. 1. Spřažené nosníky tvoří ocelový profil HE 260A,
z oceli S460, a betonová deska 150 mm x 1 000 mm z beto-
nu třídy C 70/85. Jako spřahovací prostředky byly použity
trny o jmenovitém průměru 19 mm z oceli s mezí pevnosti
fu = 340 MPa. Dva identické nosníky se lišily jen počtem
spřahovacích prostředků.

– V prvním případě (nosník 1) byl zájem dosáhnout úpl-
ného spřažení ve smyslu [2], [3]. Trny byly rozmístěny ve
třech podélných řadách rovnoměrně po celé délce nosníku
v osové vzdálenosti v podélném směru 133 mm, v příčném
směru 90 mm. Celkem bylo na nosníku 114 trnů. 

– Ve druhém případě (nosník 2) byla snaha modelovat čá-
stečné spřažení se zhruba třetinou trnů potřebných pro plné
spřažení podle předběžného výpočtu (to znamená, že byla použita
jen jedna řada trnů v podélné ose nosníku). Trny byly rozmístěny
po délce nosníku rovnoměrně v jedné řadě, osová vzdálenost trnů
byla 133 mm. Celkem bylo na nosníku pouze 38 trnů.

Oba nosníky byly při zkoušce zatěžovány symetricky dvě-
ma osamělými břemeny ve vzdálenosti 1 000 mm (obr. 1).
Síly byly vyvolávány dvěma hydraulickými válci se zatěžo-
vací kapacitou 2 x 100 kN. Síly byly do nosníků vnášeny
prostřednictvím tuhých příčných nosníků a roznášecích ple-
chů. Podpory nosníků byly kloubové, tvořily je speciální
přípravky s válcem. V místech uložení byly pro zajištění
přenosu reakcí na stěny nosníků navařeny oboustranné svis-
lé výztuhy z plechu o tlouš�ce 10 mm. Pro zachování stabili-
ty nosníku byly vně podpor okraje desky zajištěny dřevěný-
mi hranoly.

V průběhu zkoušky byly měřeny tyto veličiny:
– průhyb pomocí potenciometrických snímačů dráhy

ČVUT s rozlišením ±0,4 mm (5 měřicích bodů: v podél-
né ose nosníku v místech břemen a uprostřed rozpětí,
2 body na betonové desce pro sledování symetrie);

– poměrná deformace uprostřed rozpětí pomocí odporo-
vých tenzometrů HBM 1-LY-10/120 a 1-Y-4-100/120
s citlivostí 1 µm/m (16 bodů);

– prokluz mezi betonovou deskou a ocelovým profilem na
obou koncích nosníku pomocí induktivních snímačů
dráhy IWT 302 s rozlišením 1,5 µm (2 měřicí body).

Současně s ohybovými zkouškami byly provedeny mate-
riálové zkoušky betonu, oceli nosníků a oceli trnů. 

Výsledky experimentů
�� Nosník 1 

Zatížení v první fázi zkoušky dosáhlo 40 % předpokládané
únosnosti (P = 400 kN), poté byl nosník odlehčen. Cyklus byl
opakován a po druhém odlehčení následovalo postupné zatě-
žování až do kolapsu nosníku. Zatížení přirůstalo po 50 kN
(obr. 2). Se zvyšujícím se zatížením se viditelně zvyšoval
průhyb a postupně se objevovaly vlasové trhlinky vybíhající
od dolního líce betonové desky v místech okolo středu
rozpětí. 

Ke kolapsu nosníku došlo rozdrcením tlačeného betonu
v úseku mezi břemeny (obr. 3). Zatížení v okamžiku porušení
bylo Pu,exp,1 = 1 088 kN, odpovídající Mexp,1 = 1 034 kNm.
Po připočtení momentu od montážního zatížení Mmont = 
= 13 kNm je Mexp,1 = 1 047 kNm. Průhyb uprostřed rozpětí
nosníku v okamžiku zborcení nosníku byl 68 mm, což je
zhruba 1/70 rozpětí. Dvojice hodnot průhybů ani přetvoření
měřených symetricky k podélné ose nosníku nevykazovaly
významné rozdíly, to znamená, že symetrie nebyla porušena.

Obr. 1. Schéma zkoušených nosníků

Obr. 2. Průhyb nosníků 1 a 2 v závislosti na celkové síle P

[mm]
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Hodnoty prokluzu betonové desky na koncích nosníku byly
i v okamžiku kolapsu zanedbatelné (0,03 mm a 0,06 mm).

Předpokládaný průběh napětí uprostřed rozpětí znázorňu-
je obr. 4. Průběh je vykreslen za předpokladu, že v desce je
dosaženo napětí nejvýše 0,7 fc,k, přičemž se uvažuje se sku-
tečně naměřenými hodnotami materiálových vlastností be-
tonu i oceli. Ukazuje se, že při kolapsu nosníku byl téměř
celý ocelový průřez v plastickém stavu. Tlakové napětí
v horních betonových vláknech dosáhlo hodnoty 0,7 fc,exp =
= 0,7 · 77,7 MPa = 54,4 MPa při zatížení P = 900 kN.
Vzhledem k omezenému počtu měřicích bodů není ovšem
postupující plastifikace betonu z obr. 4 příliš patrná. 

�� Nosník 2 
Zatěžování nosníku 2 probíhalo podle obdobného sché-
matu jako v předchozím případě. Počáteční cyklus byl
ukončen opět při 40% předpokládané únosnosti nosníku
(P = 250 kN), která byla stanovena podle [2]. Ke kolapsu
došlo vlivem potrhání betonu podél spřahujících trnů na jed-
né polovině nosníku (obr. 5). Zatížení v okamžiku porušení
bylo Pu,exp,2 = 649 kN, odpovídající Mexp,2 = 617 kNm, po
navýšení o montážní moment Mu,exp,2 = 630 kNm. Hodnota
průhybu uprostřed rozpětí byla přibližně 59 mm (asi 1/80
rozpětí). Dvojice hodnot průhybů i přetvoření měřených sy-
metricky k podélné ose nosníku vykazovaly tentokrát v ně-
kterých případech významnější rozdíly, v průběhu zatěžování
okolo 10 %, v okamžiku kolapsu i více. Pro další vyhodnoce-

ní byly uvažovány průměrné hodnoty každé dvojice. Hodnoty
prokluzu betonové desky na koncích nosníku byly velmi
rozdílné, na konci porušené poloviny asi 10,8 mm, na druhém
konci zhruba jen 0,8 mm. 

Obnažené spřahovací trny byly na koncích nosníků oh-
nuté asi o 8˚ hlavou směrem vně podpor. Je zřejmé, že ko-
laps nosníku způsobilo (podle předpokladu) úmyslně slabé
spřažení.

Předpokládaný průběh napětí uprostřed rozpětí znázorňu-
je obr. 6. Je vidět, že dolní pásnice nosníku byla při kolapsu
již v plastickém stavu (σ = 497 MPa). Tlakové napětí v be-
tonu dosáhlo hodnoty zhruba 42 MPa (což je méně než
0,7 fc,exp = 54,4 MPa). 

�� Dále byly provedeny materiálové zkoušky:
– tlakové pevnosti betonových válců (válce D = 150 mm,

h = 300 mm),
– tlakové pevnosti betonových krychlí (krychle 150 mm x

x 150 mm x 150 mm),
– tlakové modulu pružnosti betonových hranolů (hranoly,

100 mm x 100 mm, zatížení mezi hladinami 5 kN a
240 kN),

– tahové vzorků zhotovených z pásnic nosníků 1 a 2 (prů-
měr zkušební tyče D = 10 mm, L0 = 55 až 60 mm, měřena
byla mez kluzu fy,exp,f , mez pevnosti fu,exp,f, modul pruž-
nosti Eexp,f, tažnost a kontrakce),

– tahové vzorků zhotovených ze stojin nosníků 1 a 2 (prů-
měr zkušební tyče D = 5 mm, L0 = 35 až 40 mm, měřena

Obr. 3. Porušení betonu nosníku 1 v oblasti mezi břemeny Obr. 5. Porušení nosníku 2 podél řady spřahovacích trnů

Obr. 4. Napětí po výšce průřezu nosníku 1 uprostřed rozpětí

Obr. 6. Napětí po výšce průřezu nosníku 2 uprostřed rozpětí
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mez pevnosti fu,exp,w a mez kluzu fy,exp,w, tažnost a kon-
trakce),

– tahové vzorků zhotovených z neporušených trnů (průměr
zkušební tyče D = 5 mm, L0 = 20 mm, měřena mez kluzu
fy,exp, mez pevnosti fu,exp, tažnost a kontrakce).

Betonové vzorky byly zhotoveny v den betonáže nosníků.
Stáří betonu v okamžiku zkoušky bylo 110 dní. 

Normové zkušební tyče oceli pro materiálové zkoušky
byly opatřeny z neporušených částí obou ocelových nosní-
ků, byly zhotoveny řezáním za studena, a poté vysoustruže-
ním do kruhového průřezu. 

Odděleně byly vyšetřovány materiálové vlastnosti oceli
pásnic, stěn a spřahovacích trnů. Souhrnné výsledky mate-
riálových zkoušek udává tab 1. Je vidět, že meze kluzu jsou
u vzorků odebraných z pásnic dobře patrné, u vzorků ode-
braných ze stojin však byly velmi nevýrazné. V těchto pří-
padech byla proto uvažována smluvní mez kluzu. Materiá-
lové charakteristiky oceli pásnice a stěny se nezanedbatelně
lišily. V dalších výpočtech byly proto uvažovány charakte-
ristiky stanovené ze vzorků pásnic, které jsou z hlediska
zkoumání průběhů normálových napětí významnější. 

Teoretické stanovení únosnosti

�� Nosník 1 – plné spřažení
Teoretická únosnost byla stanovena plastickým výpočtem
podle [2], resp. [3] s tím, že již bylo respektováno doporučení
[1] týkající se redukce pevnosti betonu v tlaku na 0,7 fc,k

(obr. 7). Ve výpočtech byly uvažovány součinitele spo-
lehlivosti γF = γM = 1,0, protože se vychází ze skutečně
zjištěných hodnot.

Teoretická únosnost byla stanovena dvěma přístupy.
Orientační teoretická únosnost, použitá při řízení zkoušek,
vycházela z tabulkových materiálových charakteristik:

mez kluzu oceli nosníků fy,k,pre = 460 MPa
modul pružnosti oceli nosníků Ea,pre = 210 000 MPa
mez válcové pevnosti betonu fc,k,pre = 70 MPa
modul pružnosti betonu Ecm,pre = 40 000 MPa
mez pevnosti trnu fu,pre,s = 340 MPa

Hodnota takto stanovené teoretické únosnosti odpovídá
Pu,pre,1 = 1 007 kN, popř. moment únosnosti Mu,pre,1 = 957 kNm.
Pomocí těchto hodnot byl nastaven zatěžovací cyklus
zkoušky. 

Tento předběžný výpočet ovšem nerespektoval skutečně
zjištěné materiálové vlastnosti. Teoretická únosnost nyní bude
proto stanovena ještě s použitím naměřených charakteristik:

mez kluzu oceli nosníků fy,exp,f1 = 494 MPa
modul pružnosti oceli nosníků Ea,exp,1 = 196 400 MPa
mez válcové pevnosti betonu fcu,exp = 77,7 MPa
modul pružnosti betonu Ecm,exp = 45 800 MPa
mez pevnosti trnu fu,exp,s = 534 MPa

Hodnota teoretické únosnosti odpovídá Pu,teor,1 = 1 064 kN,
teoretický plastický moment únosnosti Mu,teor,1 = 1 010 kNm.
Je vidět, že tyto hodnoty se od předběžně stanovených hodnot
liší jen asi o 6 %.

����Nosník 2 
Teoretická únosnost byla stanovena rovněž postupem podle
[2], resp. [3], opět s využitím doporučení publikace [1] ohled-
ně redukce pevnosti betonu v tlaku na 0,7 fc,k. Ve výpočtu
stejně jako v případě nosníku 1 byly uvažovány jednotkové
součinitele spolehlivosti. Teoretická únosnost nosníku 2 byla
stanovena podle vztahu (5.1), který uvádí [2] pro dostatečně
poddajné spřahovací prvky

Mu,pre,2 = Fc / Fcf · (Mpl – Ma.pl) + Ma.pl,

kde Fc je únosnost trnů na polovině nosníku (19 x 77 kN), 
Fcf – maximální síla v betonové desce při plném spřa-

žení,
Mpl – plastický moment únosnosti plně spřaženého

průřezu, 
Ma,pl – plastický moment únosnosti ocelového průřezu.

Pro normové materiálové vlastnosti vycházejí předběžně
vypočítané hodnoty únosnosti částečně spřaženého nosníku
Pu,pre,2 = 618 kN a ohybová únosnost Mu,pre,2 = 587 kNm.

Pro hodnotu únosnosti spřahovacích trnů byla rozhodující
velikost smykové únosnosti samotného trnu (77,1 kN), která
byla výrazně nižší než síla odpovídající otlačení betonu
(175 kN). Únosnost trnu byla určena podle [2, kap. 6].

Výpočet byl opakován s respektováním skutečně namě-
řených materiálových charakteristik:

mez kluzu oceli nosníků fy,exp,f2 = 497 MPa
mez válcové pevnosti betonu fcu,exp = 77,7 MPa
modul pružnosti betonu Ecm,exp = 45 800 MPa
mez pevnosti trnu fu,exp,s = 534 MPa

Hodnota teoretické únosnosti potom byla Pu,teor,2 = 794 kN,
odpovídající teoretický moment únosnosti Mu,teor,2 = 755 kNm.
Výrazné zvýšení způsobila vyšší únosnost trnu v důsledku
vyšší pevnosti oceli trnu. Únosnost trnu byla 122 kN. Tento
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Materiál Ukazatel Jednotka
Počet 

vzorků
Průměr Odch.

válce válcová pevnost f cy ,exp MPa 3 77,7 0,88

krychle krychelná pevnost f cu ,exp MPa 3 89,9 0,79

hranoly modul pružnosti E cu ,exp MPa 4 45 838 1186

mez kluzu v tahu f y ,exp,f1 MPa 5 494 13,9

mez pevnosti v tahu f u ,exp,f1 MPa 5 583 14

modul pružnosti E a, exp,f1 MPa 3 196 349 1 648

kontrakce Z f1 % 5 74,1 1,1

tažnost A f1 % 5 25 1,3

mez kluzu v tahu f y ,exp,s 0 -

mez pevnosti v tahu f u ,exp,w1 MPa 4 794 12,9

kontrakce Z w 1 % 4 60,4 2

tažnost A w 1 % 4 12,1 1

mez kluzu v tahu f y ,exp,f2 MPa 5 497 34,1

mez pevnosti v tahu f u ,exp,f2 MPa 5 582 23,7

modul pružnosti E a, exp,f2 MPa 3 199 778 4 883

kontrakce Z f 2 % 5 76 0,6

tažnost A f 2 % 5 27,3 1,5

mez kluzu v tahu f y ,exp,w2 MPa 3 591 6,8

mez pevnosti v tahu f u ,exp,w2 MPa 5 753 51,2

kontrakce Zw2 % 5 62,8 3,9

tažnost A w 2 % 5 13,8 1,4

mez kluzu v tahu f y ,exp,s MPa 3 408,3 5,9

mez pevnosti v tahu f u ,exp,s MPa 3 536,4 4,8

kontrakce Z s % 3 55,3 2,7

tažnost A s % 1 20,5 –

pásnice

ocel - nosník 2

pásnice

stěna

ocel - trny

BETON

ocel - nosník 1

pásnice

stěna

Tab. 1.Výsledky materiálových zkoušek
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fakt je hlavním důvodem výrazného rozdílu mezi předběžnou
a teoretickou hodnotou únosnosti nosníku 2. 

Porovnání experimentu s výpočtem

�� Nosník 1 – plné spřažení
Experimentálně stanovená ohybová únosnost (Mu,exp,1 =
= 1 047 kNm) přibližně odpovídala teoretické hodnotě
(Mu,teor,1 = 1 010 kNm), byla jen zhruba o 3,5 % vyšší. Z to-
ho lze usuzovat, že předpoklad redukce pevnosti betonu
v tlaku je pro účel výpočtu ohybové únosnosti nastaven při-
léhavě. Potvrdily se výsledky publikované v [1].

�� Nosník 2 – částečné spřažení
Nosník 2 měl při experimentu proti výpočtu nezanedbatelně
nižší únosnost (Mu,exp,2 = 630 kNm, Mu,teor,2 = 755 kNm), tj.
rozdíl 20 % na nebezpečné straně. Porušení nastalo roztr-
žením betonu v místě spřažení, tedy nikoli usmyknutím trnů,
jak bylo očekáváno podle výpočtu. Při stanovení teoretické
únosnosti trnů s využitím materiálových zkoušek dostáváme
(v závorkách předběžný výpočet):

střih ocelového trnu Prk,teor,1 = 122 kN (Prk,pre,1 = 77 kN),
otlačení betonu Prk,teor,2 = 198 kN (Prk,pre,1 = 175 kN).

Ačkoli pro únosnost trnů podle [2] je rozhodující smyko-
vá únosnost, kolaps nastal porušením betonu, aniž by spřa-
hovací trny jevily stopy po smykových deformacích. Beton
byl porušen příčným tahem vyvozeným tlakem ohýbaných
trnů. Potvrdil se jeden ze závěrů [1], který konstatuje ne-
příznivé deformační schopnosti trnů v betonu vysoké pev-
nosti.

Z dřívějších studií vyplývá, že únosnost trnů je značně
ovlivněna jejich rozmístěním. Rozmístění trnů u nosníku 1 i
2 se řídilo pravidly [2], kde je udáván například limit pro po-
délnou rozteč trnů hodnotou 5 d (v našem případě 5 x 19 mm =
= 95 mm). Tento limit byl splněn (133 mm), přesto se zdá
pro použití ve vysokopevnostním betonu nedostatečný. Pro-
tlačovacími zkouškami bylo také ověřeno, že únosnost jed-
noho samostatného trnu je vyšší než únosnost jednoho trnu
ve skupině [1]. 

Závěr
Z výsledků prvních dvou zkoušek lze vyvodit následující

závěry:
� pro plné spřažení se předpoklad omezení pevnosti betonu

na 0,7 fc,k v teoretickém výpočtu jeví jako opodstatněný.
Experimentálně zjištěný průběh napětí i únosnost průřezu
dobře korespondovaly s takto stanovenými teoretickými
hodnotami;

� pro částečně spřažený nosník není možno použít postupy
podle [2]. Zdá se, že příčinou je skutečnost, že únosnost
spřažení neodpovídá teoretické hodnotě určené podle [2]
pro dostatečně poddajné trny. Při zkoušce částečně spřa-
ženého nosníku proto došlo k nepředpokládanému způso-
bu porušení. Namísto očekávaného usmyknutí trnu došlo
k příčnému roztržení betonové desky. Zdá se, že význam-
ný vliv na únosnost trnů v betonu vysoké pevnosti má
jejich rozmístění. Pravidla uvedená v [2] nelze pro tyto
případy plně převzít.

Pro následující fázi výzkumu jsou připraveny další dvě
zkoušky. Zvláštní pozornost bude věnována rozmístění trnů.
Budou provedeny dvě zkoušky se stejným stupněm spřa-
žení, ale s rozdílným rozmístěním trnů. Dalším záměrem
bude zkoumání průběhu deformací a napětí v betonové des-
ce, kde bude sledováno větší množství měřicích bodů. Expe-
rimenty budou později doplněny o protlačovací zkoušky trnů.
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Výzkum materiálově smíšených konstrukcí je podpo-
rován projektem č. 103/05/2003 GA ČR.
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Dolejš, J.: Behaviour of Composite Beams Made of High
Strength Materials

A composite beam made of high strength concrete in
combination with high strength steel represents a pro-
gressive structural member. Behaviour of such members
differs compared to behaviour of members made of
more common materials and it has not been explored
sufficiently yet. This article describes two bending tests
of composite beams. Special attention is focused on the
connection and ultimate bending capacity.  

Dolejš, J.: Das Verhalten von Stahlbeton-Verbund-
trägern aus hochfesten Materialen

Ein Verbundträger aus hochfestem Beton in Kombina-
tion mit hochfestem Stahl stellt ein modernes Konstruk-
tionselement dar. Das Verhalten dieser Träger unter-
scheidet sich allerdings vom Verhalten von Trägern aus
konventionellen Materialien und ist bisher noch nicht
ausreichend untersucht. Der vorliegende Artikel
beschreibt zwei Prüfungen von Trägern aus diesen
Materialien, die auf das Studium des Verbunds und die
Verifikation der Biegetragfähigkeit orientiert waren.
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Vliv tuhosti uložení na chování ocelového rámu
Ing. Daniel LEMÁK, PhD.

Ing. Roman KOIŠ
STATIKA Olomouc, s. r. o.

prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Článek analyzuje chování jednoduchého ocelového ve-
tknutého rámu při měnící se horizontální tuhosti uložení.
V současné projekční praxi je časté, že konstrukci objek-
tu a jeho spodní stavbu navrhují dvě různé organizace.
Pro spolehlivý a hospodárný návrh obou částí je nutno
uvážit interakci obou konstrukcí zejména tehdy, je-li in-
terakce výrazná a jejím důsledkem jsou značné změny
vnitřních sil v horní stavbě. Situace se v článku demon-
struje na příkladu jednoduchého ocelového rámu běž-
ných rozměrů, ovlivněného vodorovnými posuny zákla-
dové konstrukce.

Úvod
Konstrukce ocelové haly je typickým příkladem objektu,

kde se při návrhu setkávají projektanti horní stavby, oceláři,
se zpracovateli projektu spodní stavby, geotechniky. Setká-
vají se také dva typy konstrukcí, a zejména pak dva pohledy
na to, jak mají tyto konstrukce ve styčném místě fungovat. 

Při předběžném dimenzování rámu se zpravidla předpo-
kládá, že uložení konstrukce je ideálně (dokonale) neposuv-
né a nedeformovatelné. Skutečnost je však jiná. Každá zá-
kladová konstrukce reaguje na zatížení příslušnou deforma-
cí. V případě rámové haly, kde jsou základy kromě svislých
účinků namáhány také výraznějšími horizontálními silami,
je to ještě významnější, protože přenos těchto sil se ve vý-
počtu hůře vystihuje. Při ověřování dimenzí by se v defini-
tivním návrhu rámu mělo k deformacím spodní stavby vždy
přihlížet, jinak se výpočty rozejdou s realitou. 

U základových konstrukcí je nezbytné zajistit dostačující
únosnost, tedy odpovídajícím způsobem přenést reakce od
horní stavby do podloží, a kromě toho prokázat jejich dosta-
tečnou tuhost, tedy omezit deformace základové konstrukce
na přijatelnou hodnotu. 

Základové konstrukce hal jsou navrhovány na tři složky
reakcí od horní stavby – svislou, horizontální sílu a ohybový
moment. Vertikální únosnost základové konstrukce včetně
tuhosti v předmětném směru a vzájemných deformací sou-
visejících částí konstrukce je dána normou [1]. Potlačení de-
formace dalších složek reakce horní stavby je však již na do-
hodě mezi zpracovateli dílčích částí projektu. Je zřejmé, že
deformace konstrukce, způsobená pootočením spodní stav-
by vlivem ohybového momentu, je dána mimo tuhosti zákla-
dové konstrukce i tuhostí přípoje ocelové konstrukce k zá-
kladu [2], [3], [4]. 

Tento článek však chce poukázat pouze na vliv horizon-
tální tuhosti základové konstrukce (tj. odezvy základové kon-
strukce na horizontální zatížení) na konstrukci horní stavby.
Je zřejmé, že požadavky na horizontální tuhost základové
konstrukce mají přímou souvislost s ekonomickými poža-
davky na spodní stavbu objektu, ale též se spolehlivostí celé
konstrukce. Nedostatečná tuhost základové konstrukce rá-
mu může vést k neúměrnému zvýšení deformací konstrukce
rámu, k přetížení dílčích částí rámu až po zřícení konstruk-
ce, např. vlivem přetížení příčle rámu. Přitom absolutně
tuhá základová konstrukce samozřejmě neexistuje. Navíc je
nutné kromě krátkodobých deformací základové konstrukce
počítat s reologickými vlastnostmi zemin, které se mohou
projevit při dlouhodobém zatížení. Naproti tomu neúměrné
požadavky na tuhost základové konstrukce zbytečně zvyšu-
jí cenu díla. Objektivní, exaktně definovaná hranice tuhosti
však není dána. Musí ji, pro každý případ individuálně, sta-
novit zpracovatel ocelové části objektu. Jednoduchý návod
pro určení minimální horizontální tuhosti základové kon-
strukce je na základě parametrického prozkoumání jednotli-
vých vlivů dále nabídnut.

Parametrická studie
V tomto odstavci je ukázáno, jaké jsou rozdíly v chování

ocelového rámu obvyklých rozměrů při měnící se horizon-
tální tuhosti jeho podepření. Pro určení vlivu podepření na
chování rámové konstrukce byl vytvořen numerický model

Obr. 1. Schéma tvaru a zatížení rámu
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jednoduchého ocelového vetknutého rámu se sedlovou příčlí.
Ocelový rám má rozpětí 22,4 m, výška sloupu je 7,2 m a výška
rámu u hřebenu 8,4 m. Sloup i příčle byly uvažovány z válco-
vaného profilu IPE 450 z oceli S355 J0. Rámy jsou předpok-
ládány ve vzájemné vzdálenosti 6 m. Na zvoleném rámu bylo
uvažováno obvyklé zatížení (stálé se zahrnutím rovnoměrného
zatížení od elektroinstalací a vzduchotechniky, sněhem a
větrem [5], které je zřejmé z obr. 1.

Na numerickém modelu byla měněna horizontální tuho-
st/poddajnost podpor od absolutně tuhé podpory, tedy pod-
pory nevykazující žádné deformace, přes další tři, které vy-
kazovaly horizontální deformace 10, 20 a 40 mm při zatíže-
ní 100 kN (horizontální tuhost podpor k = 10 MN/m,
5 MN/m a 2,5 MN/m). Vliv změny horizontální tuhosti ulo-
žení konstrukce rámu na změnu průběhu deformace a ohy-
bového momentu na výseku rámu je zřejmý z obr. 2.

Obr. 2. Změna průběhu deformace a ohybového momentu na výseku rámu při změně horizontální tuhosti uložení konstrukce
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Na modelech byly sledovány a následně porovnávány hod-
noty momentu ve vetknutí, v rámovém rohu a uprostřed dél-
ky příčle, dále hodnoty horizontální reakce, největší verti-
kální a horizontální deformace příčle a také kritický násobek

zatížení ze stabilitního výpočtu. Ten byl pro názornost dále
převeden na vzpěrné délky stojky a příčle. Výsledky pro-
vedené studie jsou uvedeny v tab. 1 a pro přehlednost dále
vyneseny v grafech na obr. 3 až obr. 6.
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Tab. 1. Výsledky studie při měněných horizontálních tuhostech uložení rámu

M vetknutí M rámový roh M střed příčle sloupu příčle
celkový 
svislý 
průhyb

svislý od 
nahodilých 

zatížení

celkový 
horizontální 

průhyb

[kN] [%]

100 / 0 270 430 267 97 49,616 11,304 13,292 117,2 77,9 16,6 97

100 / 10 235 424 279 92 50,507 11,232 13,517 124,5 82,8 20,4 95

100 / 20 209 419 291 87 51,298 11,16 13,742 131,1 87,1 23,9 94

100 / 40 163 410 310 79 52,636 11,016 14,193 142,2 94,5 31 92

Maximální 
využití

[kN.m]

Vzpěrná délka Maximální deformace

[m] [mm]

Horizontální 
tuhost 

podpory

Maximální ohybový moment
Maximální 

horizontální 
reakce

Kritický 
násobek 
zatížení 

R cr

Obr. 3. Závislost rozhodujících ohybových momentů rámu 
na horizontální tuhosti podpor

Obr. 4. Závislost horizontální reakce rámu 
na horizontální tuhosti podpor

Obr. 5. Závislost vzpěrných délek prvků rámu 
na horizontální tuhosti podpor

Obr. 6. Závislost deformací rámu 
na horizontální tuhosti podpor

so8.qxd  4.10.2005  17:57  StrÆnka 232



STAVEBNÍ OBZOR 8/2005 233

Závěr
Z předložených výsledků je vidět, jaké rozdíly v namá-

hání a deformacích jednotlivých částí rámu přináší změna
vodorovné tuhosti v uložení rámu. Zajímavý je např. přesun
ohybového momentu z rámového rohu do středu příčle při
měnící se horizontální tuhosti základové konstrukce. Stejně
lze sledovat i změnu deformace konstrukce vzhledem k mě-
nící se tuhosti uložení konstrukce. Z propočítaného příkladu
lze stanovit minimální horizontální tuhost podpory (v tomto
případě to je 100 kN/25 mm) z limitního průhybu příčle
rámu vlivem nahodilých zatížení, což je v našem případě
88,7 mm = 1/250 L.

Je jasné, že přenos horizontálních sil základovými kon-
strukcemi (a� už plošnými, nebo hlubinnými), popř. pomocí
táhla osazeného pod podlahou haly, musí být řešen s ohle-
dem na všechny relevantní ukazatele (ekonomické, technic-
ké, technologické atd.), ale také s ohledem na přilehlé static-
ky závislé konstrukce. Například tuhé táhlo pod podlahou
může způsobit vznik poruch v konstrukci podlahy při měk-
kém a neupraveném podloží. Nebo naopak, horizontálně
měkké základy mohou porušit existující sousedící kon-
strukce, které nesnesou další přitížení.

Z předchozího plyne, že ocelová konstrukce navržená za
předpokladu neposuvných a absolutně tuhých podpor může
být při standardním založení nespolehlivá. Opačným extrémem
pak může být snaha geotechnika o splnění požadavků nulo-
vé deformace a pootočení v základech, která vede k návrhu
neekonomické základové konstrukce. 

Na základě praktických zkušeností prvních dvou autorů
s touto problematikou lze konstatovat, že s oběma uvedený-
mi a přitom nesprávnými přístupy je možné se v praxi set-
kat. Při rozdělení projektové dokumentace, a zejména pak
vlastní dodávky konstrukce objektu zvláš� na ocelovou kon-
strukci (tedy horní stavbu) a základovou konstrukci, dochází
navíc ke střetu ekonomických zájmů obou skupin. Je proto
zcela nezbytné hledat optimální rovnováhu mezi výše po-
psanými přístupy. 

Nejmenší (požadovaná) horizontální tuhost základové
konstrukce by proto měla patřit k jednomu z důležitých pod-
kladů zpracovatele horní stavby (společně s reakcemi na
základové konstrukce, požadavky na kotevní místa atd.) pro
autory projektu založení stavby.

Práce spojené s parametrickými výpočty byly podpořeny
výzkumným záměrem MSM 6840770001.
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Lemák, D. – Koiš, R. – Studnička, J.: Effects of the
Stiffness of Embedding on the Steel Frame Behaviour

This paper analyzes the behaviour of a simple steel fully-
fixed frame in conditions of changing horizontal stiffness
of embedding. It is common in the current design prac-
tice that two different consulting organizations design
the steel structure and its foundations. For a reliable and
economical design of both parts, it is essential to assume
the interaction of both structures, particularly if the
interaction is significant, leading to major changes in
internal forces in the superstructure. This situation is
demonstrated in this article in an example of a simple
steel frame of common dimensions, affected by horizon-
tal shifts of the foundation structure.

Lemák, D. – Koiš, R. – Studnička, J.: Einfluss der
Auflagesteifigkeit auf das Verhalten eines Stahlrahmens

Der Artikel analysiert das Verhalten eines einfachen
eingespannten Stahlrahmens bei sich verändernder ho-
rizontaler Steifigkeit der Auflagerung. In der derzeiti-
gen Planungstätigkeit kommt es oft vor, dass die Kon-
struktion eines Objektes und seines Unterbaus von zwei
verschiedenen Unternehmen entworfen werden. Für ei-
nen sicheren und wirtschaftlichen Entwurf beider Teile
ist es notwendig, die Interaktion beider Konstruktionen
miteinander insbesondere dann abzuwägen, wenn die
Interaktion ausgeprägt ist und erhebliche Veränderun-
gen der inneren Kräfte im Oberbau zur Folge hat. Die
Situation wird im Artikel am Beispiel eines einfachen
Stahlrahmens gängiger Abmessungen demonstriert, der
von horizontalen Verschiebungen der Gründungskon-
struktion beeinflusst wird.

V souladu s územním plánem Prahy 4, který toto území de-
finuje jako území pro sport, vznikne do začátku roku 2007 na
místě původní budovy rozsáhlý sportovní komplex. Realizaci
připravuje a financuje projektová společnost BB C – Nová
Brumlovka, a. s., ve které se jako akcionáři spojily společ-
nosti PASSERINVEST GROUP, a. s., spolu s MULTIPRO-
JEKT GROUP, a. s. Navázaly tak na úspěšnou spolupráci při
realizaci počátečního developmentu území v rámci projektu
BB Centrum – Jih. 

V novém centru o celkové ploše zhruba 5 tis. m2 nebude
chybět velké fitness centrum, sál na spinning (energicky
účinné skupinové cvičení na stacionárním kole, které spoju-
je hudbu, motivaci a představivost), aerobikový sál, více-
účelové sály, squashové kurty, ale také standardní plavecký
bazén dlouhý 25 m. Jasné je také funkční rozmístění jed-
notlivých služeb a obchodů v přízemí. 

Nová Brumlovka
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Metoda odhadu ochranného potenciálu 
pro hodnocení systémů protipovodňových opatření
v ucelených povodích

Ing. Pavel KŘIVKA
VODNÍ DÍLA – TBD, a. s. 

Praha

Protipovodňová ochrana by měla tvořit ucelený systém
jak technických způsobů ochrany (vodohospodářská a
stavební opatření, technické způsoby ochrany v země-
dělství a lesnictví), tak i opatření netechnických (legisla-
tivní, organizační, urbanistická, dopravní, ekologická
atd.). Podle konkrétních podmínek lokality chráněné
před účinky velkých vod je kladen důraz na typy opatře-
ní a způsob ochrany. Pro prvotní porovnání očekávané-
ho účinku (resp. přínosu) navrhovaných systémů pro-
tipovodňových opatření v rámci ucelených povodí může
sloužit jednoduchá srovnávací metoda. 

Vedle návrhu uspořádání a parametrů prvků systému pro-
tipovodňové ochrany je hodnocení ochranného účinku sou-
boru navrhovaných opatření technicko-ekonomickým roz-
borem jednou z nejsložitějších úloh. Výsledkem technické
části by mělo být zjištění, jak daný systém opatření ovlivní
průběh povodní v konkrétních profilech na toku, ekonomic-
ká část porovnává náklady na realizaci a provoz navrženého
systému a jeho přínos (Cost & Benefit Analysis). V praxi
jsou však běžné dva podstatně odlišné přístupy posuzování
a hodnocení variant. Na straně jedné se vytvářejí stále
propracovanější matematické metody simulace srážko-odto-
kového a transformačního povodňového procesu, aplikova-
né převážně u rozsáhlejších projektů. Na druhé straně je
většina drobných staveb a opatření navrhována pouze na
základě izolovaného hodnocení jednotlivých prvků bez zva-
žování širšího účinku. 

Metoda odhadu ochranného potenciálu 
Odvozená metoda umožňuje v ucelených povodích po-

rovnávat očekávaný vliv všech protipovodňových opatření.
K hodnocení a porovnání se využívají pouze informace do-
stupné z podkladů na úrovni studií nebo jiná snadno zjisti-
telná data. Očekávaný efekt navržených variant je v řešeném
povodí porovnatelný, a to v libovolném počtu hodnocených
profilů. Počet hodnocených opatření je libovolný, rovněž i
jejich poloha se může v jednotlivých variantách měnit. Po-
čet a poloha hodnocených profilů však musí být pro všech-
ny porovnávané varianty konstantní. 

Principem metody odhadu ochranného potenciálu (MOOP)
systému protipovodňových opatření je váhové porovnání
objemu vody kontrolovaného jednotlivými protipovodňový-
mi opatřeními (již vybudovanými i navrhovanými) a obje-
mu povodňové vlny v konkrétním hodnoceném profilu (para-
metr W). Kontrolovaným objemem vody se rozumí množství
vody zadržené v nádrži (např. retenční), v povodí (realizace
úpravy odtokových poměrů) nebo neškodně provedené

úpravou toku. Je nutné započítat jak pozitivní vlivy na obje-
movou složku povodně, tak negativní (zmenšení retenčního
objemu nádrže, omezení retenčního účinku inundace prove-
dením souvislé úpravy toku ohrázováním atd.). Hodnoce-
ním objemové složky se vyjádří kvantitativní parametr
protipovodňových opatření. Poloha (resp. rozloha) každého
prvku protipovodňové ochrany vzhledem k hodnoceným
profilům je charakterizována parametrem F, který vyjadřuje
vzájemný poměr ploch povodí daného opatření a plochy
povodí hodnoceného profilu. Porovnání se provádí při vý-
skytu povodňové vlny s konstantní dobou opakování N let.
Jelikož se ve všech hodnocených profilech vybírá povod-
ňová vlna se stejnou pravděpodobností překročení, může
být v dílčích povodích příčinou vzniku takové povodně jiná
srážko-odtoková situace. 

Parametr W charakterizuje objemovou složku ochran-
ného potenciálu každého protipovodňového opatření. Je
definován jako poměr objemu vody kontrolovaného daným
protipovodňovým opatřením WPPO a objemu povodňové
vlny v hodnoceném profilu WHP, tedy

Parametr W je bezrozměrné číslo, které udává, jaké jsou
kapacitní možnosti daného opatření v porovnání s objemem
povodně v hodnoceném profilu. Jeho rostoucí hodnota vy-
jadřuje větší význam pro protipovodňovou ochranu řeše-
ného profilu. Čím více se objem vody kontrolovaný daným
opatřením přibližuje objemu povodňové vlny, tím jsou vy-
tvořeny lepší podmínky pro protipovodňovou ochranu
v tomto profilu. Pro různé skupiny protipovodňových opat-

ření (zejména strukturálních) byla odvozena základní
pravidla, podle kterých se místo obecného čitatele WPPO

dosazují:
� Pro úpravu toku v hodnoceném profilu (např. zkapacit-

nění koryta v obci ohrožované povodněmi) objem vody ne-

Obr. 1. Schéma ochranného účinku úpravy toku navržené v místě
hodnoceného profilu

WPPOWparam = ––––– .                       (1)
WHP
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škodně převedený předpokládanou úpravou toku WÚT.
Parametr W má tvar

Schéma ochranného účinku úpravy toku v místě hodnocené-
ho profilu je na obr. 1. 

� U úpravy toku mimo hodnocený profil je nutné posoudit,
zda toto opatření může ovlivnit objemovou složku povodně
v níže položeném profilu, tzn. zda úpravou toku dojde k vy-
loučení nebo omezení retenčního účinku přilehlé inundace.
Některé způsoby (např. změna podélného sklonu, příčného
profilu, trasy koryta) se neprojevují vyloučením retenčního
účinku inundace. Taková úprava nemá na objemovou slož-
ku povodně vliv a v níže položených profilech se neuvažu-
je. Nebezpečí omezení retenčního účinku inundace je zej-
ména při souvislém ohrázování toku v rovinatém terénu, kde
se voda rozlévá do značných ploch. U souvislého ohrázo-
vání nížinných toků je omezení retenční funkce podstatné a
navržená úprava musí být posuzována ve všech níže ležících
hodnocených profilech. Odhad objemové složky vyjadřující
omezení retenční schopnosti inundace se provede porovná-
ním stavu před předpokládanou úpravou toku ohrázováním
a po ní. Jelikož při převádění povodňových průtoků inun-
dací je pouze část objemu v inundaci zadržena (další část
inundací protéká dále), nezapočítává se pro vyjádření ome-
zení retenční funkce celý objem odstavené inundace. Para-
metr W se obdobně stanoví podle rovnice (2). Je-li navrže-
nou úpravou omezena retenční schopnost inundace, je
WÚT < 0 a vliv dané úpravy pro protipovodňovou ochranu
níže položených profilů je negativní Wparam(ÚT) < 0. Odstra-
něním historických ochranných hrází se může teoreticky
zlepšit retenční účinek inundace. 

� Pro hodnocení retenčního účinku nádrže (popř. při
úpravě rozdělení prostoru nádrže) se parametr W stanoví
podle rovnice (1), přičemž se do čitatele doplní objem vody
kontrolovaný (zachycený) retenční nádrží:
a) pro retenční nádrž (VRN) 
– se plně započítává ovladatelný retenční prostor;
– část neovladatelného retenčního prostoru, při jehož na-

plnění dosahuje celkový odtok z nádrže právě hodnoty
neškodného průtoku v toku pod hrází. Jestliže ji při ná-
vrhové povodni neznáme, jako nejvýše polovina objemu
neovladatelného retenčního prostoru u novějších nádrží,
popř. jako nejvýše čtvrtina objemu neovladatelného re-
tenčního prostoru starších nádrží (cca více než 200 let) –
vliv historických nádrží se zčásti odráží v hydrologických
údajích ČHMÚ [4];

b) pro úpravu rozdělení prostoru existující nádrže (∆VRN) –
celková velikost upraveného objemu retenčního prostoru
(včetně původního objemu retenčního prostoru) – ovlada-
telné a neovladatelné objemy retenčních prostorů se za-
počítávají podle bodu a). 

Schéma transformačního účinku nádrže je uvedeno na obr. 2.

U nádrží s retenčním účinkem hrozí také naddimenzování
ochranných prostorů vzhledem k objemu očekávaného pří-
toku do nádrže při povodni. Při návrhu retenčních nádrží

v povodí (popř. při úpravě rozdělení prostorů již vybu-
dovaných nádrží) musí být vždy posouzena efektivnost
navržených retenčních prostorů (popř. jejich změn) tak, aby
nemohlo dojít k umělému nadhodnocení některých variant.

� Pro úpravu odtokových poměrů je parametr W defi-
nován jako podíl objemu vody zadržené v krajině realizací
této úpravy a objemu povodňové vlny v hodnoceném pro-
filu. Pro jeho stanovení je nutné určit objem vody zadržený
v krajině navrženou úpravou. Základní úvahy vycházejí ze
schematizované situace rovnoměrného rozložení odtoku
v řešeném povodí. Kontrolovaný objem vody závisí na roz-
loze této úpravy a na rozdílu mezi původním průměrným
odtokovým součinitelem kstáv a předpokládanou průměrnou
hodnotou odtokového součinitele navržené úpravy kÚOP. Při
tom vycházíme z předpokladu, že výchozí hodnota odto-
kového součinitele je již zahrnuta v hydrologickém podkla-
du a na jejím základě jsou odvozeny parametry povodňové
vlny v řešených profilech. Z uvedených předpokladů byl od-
vozen vztah pro objem vody kontrolovaný posuzovanou
úpravou odtokových poměrů 

Je třeba upozornit, že objem vody zadržený tou samou
úpravou odtokových poměrů se může v jednotlivých hodno-
cených profilech lišit. To je způsobeno tím, že při porovná-
vání návrhů řešení protipovodňové ochrany metodou odha-
du ochranného potenciálu se v každém hodnoceném profilu
vychází z konstantní statistické hodnoty doby opakování kon-
trolní povodně (N = konst.), i když příčinou vzniku právě N-leté
povodňové situace může být v jednotlivých profilech jiná
srážko-odtoková situace. Parametr W pro úpravu odtokových
poměrů má v daném profilu po dosazení do základní rovnice a
zkrácení tvar

Dojde-li úpravou odtokových poměrů ke zvýšení očeká-
vaného součinitele odtoku nad hodnotu původního souči-
nitele odtoku kstav < kÚOP, zhoršuje taková úprava retenční
schopnosti daného území. Zhoršení bude v tomto případě
vyjádřeno zápornou hodnotou objemu zadržené vody
WÚOP < 0 a vliv takto navržené úpravy pro všechny níže
položené profily je negativní.

Obr. 2. Schéma transformačního účinku nádrže – znázornění
objemu vody kontrolovaného retenční nádrží

WÚTWparam(ÚT) = ––––– .                      (2)
WHP

WQnešWparam (Qneš) = ––––– .                   (3)
WHP

kÚOPWÚOP = Fparam(ÚOP) . WHP – Fparam(ÚOP).WHP. ——.  (4)
kstav

kÚOPWparam(ÚOP) = Fparam(ÚOP). (1– —— ) .            (5)
kstav

resp. pro posouzení výchozí hodnoty neškodného průtoku.
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Parametr F, tzv. parametr hydrologické vzdálenosti,
vzájemně porovnává plochu povodí konkrétního proti-
povodňového opatření FPPO s plochou povodí území ochra-
ňovaného před účinky povodní, tj. hodnoceného profilu FHP
podle základního vztahu 

Toto bezrozměrné číslo udává, jak je dané opatření blízko
území ochraňovaného před účinky povodní. Čím je Fparam
větší, tím více se FPPO přibližuje ploše FHP , a má tedy i větší
význam pro protipovodňovou ochranu tohoto profilu.

��Pro stanovení parametru F nově navržené úpravy toku
(resp. výchozí hodnoty neškodného průtoku) platí, že pokud
je průtok v hodnoceném profilu zajištěn bez omezení retenč-
ního účinku inundace, je význam úpravy hodnocen pouze v da-
ném profilu, kde FÚT = FHP, a tedy

Fparam(ÚT) = 1 .                              (7)

V tomto případě má parametr F maximální možnou hodnotu,
tj. není důležité, ve které části povodí vznikne povodňová
situace, jelikož je vyloučen nekontrolovaný přítok z me-
zipovodí.

Dojde-li úpravou toku k vyloučení (resp. omezení) retenč-
ního účinku přilehlé inundace, musí být navržená úprava
posuzována také ve všech níže ležících profilech. Povodí
FÚT se stanoví k tomu profilu úpravy toku, kde je objem
charakterizující omezení retenční funkce inundace stejný
nad tímto profilem i pod ním. Plocha povodí k tomuto „cha-
rakteristickému“ profilu s omezením retenční funkce inun-
dace je zpravidla menší než plocha povodí vztažená k hod-
nocenému profilu FÚT < FHP, a tedy Fparam(ÚT) < 1. V případě
souvislé úpravy toku se využije rozdělení na více samostat-
ně hodnocených prvků protipovodňové ochrany (např. první
část v hodnoceném profilu – se zanedbatelným omezením
retenčního účinku inundace a druhá část mezi hodnocenými
profily s výrazným omezením retenčního účinku inundace).

��Parametr F retenčního účinku nádrže se stanoví podle
rovnice (6). Místo plochy povodí protipovodňového opat-
ření FPPO se do čitatele doplní plocha povodí hodnocené
retenční nádrže FRN nebo nádrže, u které je navrhována
změna rozdělení prostoru nádrže F∆RN. Do jmenovatele vý-
razu se dosadí plocha povodí k řešenému hodnocenému pro-
filu FHP a základní rovnice má tedy tvar

��U úpravy odtokových poměrů se parametr F stanoví ob-
dobně jako při hodnocení retenčních nádrží nebo úpravy toku.
Pro část povodí je definován jako podíl plochy povodí, kde se
úprava předpokládá, a plochy povodí hodnoceného profilu 

Jinými slovy, parametr úpravy odtokových poměrů vyjadřuje
podíl plochy, na které je úprava navržena, a celkové plochy
povodí. 

Je zřejmé, že metoda odhadu ochranného potenciálu, za-
ložená na parametrech postihujících umístění v povodí (F) a

objemu kontrolované části povodňové vlny (W) nepostihuje
v celé šíři komplikovanou problematiku průchodu a průběhu
v konkrétním povodí. Není podchyceno:
– nebezpečí negativního souběhu povodňových vln z dílčích

povodí,
– riziko neprovedení (resp. neprovedení včas) manipulací na

objektech,
– riziko omezení funkce prvku protipovodňové ochrany

splaveninami nebo rozměrným splávím apod. 

Z tohoto důvodu byly rovněž prověřovány možnosti po-
drobnějšího hodnocení zařazením dalšího parametru. Pokus-
né použití dalšího parametru se však pro neúměrné zvýšení
požadavků na vstupní informace a velké riziko vnesení sub-
jektivních názorů ukázalo pro daný typ úloh jako nevýhod-
né. 

Hodnocení 
Metoda odhadu ochranného potenciálu byla vytvořena

pro prvotní předběžné porovnání všech navržených variant
uspořádání protipovodňových opatření v uceleném povodí.
Principem vyhodnocení je porovnání očekávaných přínosů
jednotlivých variant protipovodňové ochrany nebo porovná-
ní očekávané hodnoty ochranného potenciálu. Pro celkové
vyhodnocení variant lze stanovit rozdílné požadavky na za-
bezpečení protipovodňové ochrany v jednotlivých profilech
(podle očekávaného rozsahu povodňových škod při výskytu
povodně). Hodnocením ochranného potenciálu výchozího
uspořádání povodí získáme první přehled o rozdílné míře
ochrany jednotlivých profilů (obcí nebo objektů v povodí).
Zjištění výchozího stavu je důležité a nezbytné pro vyjád-
ření budoucích očekávaných přínosů navržených variant
uspořádání prvků protipovodňové ochrany. Kromě navrže-
ných prvků a plánovaných úprav je proto třeba znát také zá-
kladní parametry existujících objektů ovlivňujících průběh
povodní v daném povodí. Základní hodnocení každého prv-
ku protipovodňové ochrany je definováno jako součin pa-
rametru F a parametru W pro daný prvek 

Ochranný potenciál všech protipovodňových opatření,
která mohou ovlivnit průběh povodní (pozitivně i negativně)
v daném profilu se stanoví jako součet hodnocení jed-
notlivých opatření 

kde i je počet protipovodňových opatření zahrnutých do hod-
nocení v daném profilu. 

Obdobně se ochranný potenciál každé varianty uspořá-
dání prvků protipovodňové ochrany (výchozích nebo nově
navržených) stanoví jako součet ochranných potenciálů všech
hodnocených profilů pro danou variantu řešení 

kde b je počet hodnocených profilů (konstantní pro všechny
varianty).

Nejlepší ochranu před povodněmi by měla zajistit varianta
řešení s maximálním ochranným potenciálem (HODΣHP

VAR = 

F∆RNFparam (∆RN) = ––––– .    (8), (9)
FHP

FRNFparam (RN) = ––––– ,
FHP

FRNFparam (RN) = ––––– ,                      (6)
FHP

FÚOPFparam (ÚOP) = ––––– ,                   (10)
FHP

HODPPO =  Fparam . Wparam .                (11)

n
HODHP = Σ (HODPPO)i ,              (12)

i=1

ΣHP b
HODHP = Σ (HODHP)i ,               (13)

i=1
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= max). Uvedené kritérium však neposkytuje podrobnosti
o očekávané ochraně (tj. ochranném potenciálu) v jednotli-
vých hodnocených profilech. Mezi profily „maximální“
varianty mohou být značné rozdíly. Jen zřídka je třeba maxi-
malizovat ochranný účinek varianty řešení bez ohledu na
různé požadavky na zabezpečení ochrany před povodněmi
v jednotlivých hodnocených profilech. Pro podrobnější po-
souzení a odpovědnější výběr variant z navrhovaného sou-
boru je třeba se zaměřit na hodnotu ochranného potenciálu
v řešených místech povodí (tab. 1).

Tab. 1. Rozdělení hodnocených profilů podle očekávaných

povodňových škod

Nejdůležitější je zajištění maximální protipovodňové ochra-
ny, zejména v nejohroženějších částech povodí. Proto se
přednostně porovnají všechny varianty podle součtu ochran-
ných potenciálů v hodnocených profilech skupiny A. Podle
tab. 1 jsou do skupiny A zařazena místa, kde jsou při povod-
ni ohroženy lidské životy nebo vznikají rozsáhlé škody
ovlivňující fungování širšího regionu s předpokládanou
dobou obnovy delší než jeden rok. Pro hodnocené profily
skupiny A je ochranný potenciál vyjádřen

kde b je počet hodnocených profilů skupiny A.

Je zřejmé, že vyhodnocení podle uvedených postupů se
nemusí pro jednotlivé varianty shodovat. Pokud by se ve
zkoumaném souboru vyskytlo více variant s obdobným

ochranným potenciálem v hodnocených profilech skupiny
A, je vhodné obdobným způsobem porovnat varianty v pro-
filech skupiny B. 

Výsledná varianta (varianty) je pak snadno identifikova-
telná podle dosažených hodnot ochranných potenciálů v nej-
více ohrožovaných místech v povodí, tj. podle maximálního
dosaženého ochranného potenciálu v hodnocených profilech
skupin A a B. 

Závěr
Metoda odhadu ochranného potenciálu nabízí možnosti

porovnání očekávaných účinků libovolného počtu variant
uspořádání prvků protipovodňové ochrany v uceleném po-
vodí. Očekávaný efekt každého opatření je porovnán přímo
ve zvolených místech povodí (hodnocených profilech), při
povodňových situacích se stejnou pravděpodobností překro-
čení. Způsob hodnocení metodou odhadu ochranného po-
tenciálu byl výběrem parametrů přizpůsoben počátečním
fázím návrhu protipovodňových opatření, kdy je málo pod-
robných podkladů pro řešení. Vnesení dalších kritérií, které
by znamenalo alespoň částečné zpřesnění odhadu očeká-
vaného účinku, by současně vyžadovalo relativně podrobné
informace, které bu� nejsou v této fázi návrhu dostupné, ne-
bo jejich pořízení je nákladné, anebo umožňují vnesení sub-
jektivního pohledu do hodnocení. Nevýhodou schematizace
problému do dvou parametrů je skutečnost, že není přesně
řešeno, jak budou jednotlivé prvky protipovodňové ochrany
fungovat při povodních (jaké bude snížení průtoku, jaký bu-
de vzájemný časový posun přítoků z dílčích povodí apod.).
Také není zohledněn význam provozních vlastností jed-
notlivých opatření na spolehlivost zajištění protipovodňové
funkce. 

Navržená metoda by sama o sobě neměla sloužit k defini-
tivnímu výběru výsledné varianty řešení pro realizaci. Zvo-
lené možnosti je nutno podrobněji propracovat a znovu po-
rovnat (jinými způsoby), popř. zhodnotit i podle jiných kri-
térií (pořizovací a provozní náklady, omezení funkcí území,
vliv na životní prostředí atp.). Kombinací relativního příno-
su navržených variant protipovodňové ochrany a odhadu
nákladů na realizaci lze porovnávat i očekávaný přínos
v různých povodích (tj. vzájemné porovnání více investič-
ních akcí). 

Příspěvek byl připraven v rámci spolupráce na gran-
tovém projektu č. 103/040701 GA ČR.
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Skupina
Očekávané povodňové škody v hodnocené lokalitě 

(výchozí stav)

A ztráty na životech

C
ojedinělé významné škody na jednotlivých objektech 
bez omezení funkcí lokality

D

významné majetkové škody s dlouhodobým vlivem 
na širší region, omezení funkcí širšího území 
na více než 1 rok 

významné majetkové škody postihujícím dlouhodobě 
okolí, omezení funkcí lokality na více než 1 rok

významné majetkové škody se střednědobým vlivem 
na širší region, omezení funkcí širšího okolí lokality 
na 6 až 12 měsíců 

významné majetkové škody se střednědobým 
vlivem na okolí, omezení funkcí lokality 
na 6 až 12 měsíců

lokální méně významné škody na jednotlivých 
objektech nebo v územích bez omezení funkcí 
lokality (zatopené sklepy, ztráty na úrodě 
v zemědělství atp.) 

A

B

B

C

ΣHPskupA b
HODVAR = Σ (HODHPskupA)i ,         (14)

i=1
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Křivka, P.: Methodology of Protective Potential Esti-
mation for Assessment of Flood Protecting Measures
Systems  in Entire River Basins

In general, flood protection should be designed as an
effective system of technical and non-technical flood
protecting measures and structures. Specific flood
protecting solutions are favoured according to the local-
ity characteristics. This contribution shortly presents
methodology created for estimation of the protective po-
tential of designed systems of flood protecting measures
(structures) in a river basin. This comparation and
assessment could be processed in a several locations of
the river basin in a very beginning stage of design.

Křivka, P.: Methode zur Schätzung des Schutzpotenzials
für die Bewertung von Systemen des Hochwasser-
schutzes in ganzen Einzugsgebieten 

Der Hochwasserschutz sollte ein geschlossenes System
von sowohl technischen (wasserwirtschaftliche und
bauliche Maßnahmen, technische Schutzverfahren in
der Land- und Forstwirtschaft) als auch anderen
Schutzmaßnahmen (legislative, organisatorische, städte-
bauliche, Verkehrs- Umweltschutzmaßnahmen usw.)
bilden. Je nach den konkreten örtlichen Bedingungen
des vor den Wirkungen des Hochwassers zu schützen-
den Territoriums wird größeres oder geringeres Ge-
wicht auf die einzelnen Typen von Maßnahmen und die
Wahl der Schutzweise gelegt. Im Beitrag wird kurz eine
einfache vergleichende Methode vorgestellt, die für
einen primären Vergleich der voraussichtlichen Wir-
kung des vorgeschlagenen Systems von Hochwasser-
schutzmaßnahmen im Rahmen ganzer Einzugsgebiete
dienen kann.

�zprávy
Rekonstrukce unikátní kubistické vily 

Vila v Libodřicích na Kolínsku patří mezi skvosty českého
kubismu. Pro majitele velkostatku Adolfa Bauera ji v letech
1912–1914 navrhl Josef Gočár. Málokterý tvůrce by dovedl
zosobnit moderní českou architekturu lépe než on. Jeho dílo
se dělí do několika etap, k vrcholným dílům patří již první
stavby ve stylu moderny. Lámanými krystalickými formami
se přihlásil ke kubismu v architektuře. V tomto stylu postavil
dům U Černé Matky Boží a lázeňský dům v Bohdanči. Tře-
tím, veřejnosti méně známým dílem, je právě vila v Libod-
řicích. Význam objektu spočívá v jedinečnosti slohu – kubis-
mus se v architektuře projevil pouze v Čechách, a proto ne-
najdeme kubistickou stavbu v jiné zemi, u nás se jich
dochovalo jen patnáct.

Do nákladné rekonstrukce této unikátní kulturní památky
se pustila Nadace českého kubismu. Vila je značně zchát-
ralá, naštěstí však její vzhled nebyl žádnou přestavbou
narušen a zachovaly se i některé součásti původního inte-
riéru. Po celkové rekonstrukci, která by měla být dokonče-
na v roce 2006, bude vila sloužit jako instalovaná kulturní
památka, tzn. bude zařízena kubistickým nábytkem, aby
navodila atmosféru moderního venkovského sídla desátých
a dvacátých let minulého století. V patře pak bude umístěna
expozice věnovaná dílu Josefa Gočára, českému kubismu a
historii vily. Návštěvníci budou moci vstoupit do haly, po-
kojů a jídelny, zpřístupněna bude i koupelna, kde se do-
chovalo původní zařízení, i další technické zázemí vily. Pů-
vodní krytina střechy – klasické bobrovky z roku 1914, by
měly být nahrazeny obdobnými taškami z produkce spo-
lečnosti Tondach, takže vzhled střechy po rekonstrukci
nenaruší ráz budovy. 

Po vzniku Československé republiky se Gočár podílel na
zrodu rondokubismu a národního slohu, jehož obloučkové
ornamenty měly vyjádřit osobitost českých kulturních
tradic. Je znám jeho výborný regulační plán pro Hradec
Králové, ve kterém dospěl ve stylovém projevu až ke zmo-
numentalizovanému funkcionalismu, jehož příkladem je
kostel sv. Václava na Čechově náměstí v Praze.

Tisková informace

AQUA-THERM 2005
22. až 26. listopadu, Praha

Předposlední listopadový týden se bude konat na praž-
ském Výstavišti v Holešovicích již dvanáctý mezinárodní
odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí,
regulační, sanitární a ekologické techniky AQUA-THERM
INTERNATIONAL PRAHA 2005. 
Skladba veletrhu zůstává téměř nezměněna a je zaměře-
na na zdroje tepla a odvody spalin; rozvody, armatury,
regulace, měření a služby pro dálkové sítě, místní sítě a
přípojky; vytápění, potrubní rozvody, armatury, regulaci
a měření v budovách; čerpadla, dmychadla, kompresory,
ventilátory; klimatizaci, větrání, čištění, odsávání, sušení
vzduchu a plynu; chlazení; zdravotní techniku a zařizo-
vací předměty; izolace; montážní, servisní a provozní
služby, nářadí a příslušenství, bezpečnost práce; ekolo-
gické, ekonomické a úsporné využití energie; sauny, ba-
zény, solária; informatiku a poradenství.

V doprovodném programu veletrhu se budou konat
Konference TZB 2005 – Nízkoenergetická výstavba se
zaměřením na ekonomické hodnocení cílené energetické
regenerace budov, zvyšování hospodárnosti provozu sys-
témů TZB, novou evropskou legislativu, vytápění, větrá-
ní a chlazení obytných budov.

www.ppa.cz
www.tzb-info.cz
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Vodohospodářské dopady změny klimatu 
a Kjótský protokol

Ing. Anna VEDRALOVÁ 
Ing. Veronika HORVATHOVÁ 
prof. Ing. Zdeněk KOS, DrSc. 

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Klimatická změna způsobená hlavně vzrůstem koncen-
trací skleníkových plynů bude významným problémem
21. století. Článek shrnuje a hodnotí aktivity vědců, poli-
tiků a vodohospodářů směřující k omezení emisí a vlivů
skleníkových plynů. Vodní hospodářství směřuje k adap-
taci na rostoucí hydrologickou variabilitu metodami
integrovaného vodního hospodářství.

Úvod
Planeta Země je proti jiným tělesům Sluneční soustavy

klimaticky stabilní. Tento jev je způsoben řadou mechaniz-
mů, jako je např. interakce atmosféry, hydrosféry, biosféry,
a v neposlední řadě slunečním zářením. Není zde nutné po-
drobně popisovat energetickou bilanci Země. Přesto je ne-
zbytné se zmínit, že díky přirozenému skleníkovému efektu,
který je způsobován skleníkovými plyny, jakými jsou vodní
pára, oxid uhličitý, oxid dusný, metan, apod., je naše plane-
ta ohřívána asi o 33 ˚C, a díky tomu je možný život na Zemi.
Tento předpoklad by mohl vést ke klamnému závěru, že
planetu máme stabilní, skleníkový efekt je vlastně potřeba,
tak proč se těmito záležitostmi vůbec zabývat. Je však na
místě upozornit, že koncentrace skleníkových plynů v atmo-
sféře neustále stoupají. 

Výsledky vědeckého úsilí, hodnotící změnu klimatu a
jejich dopad, jsou soustře�ovány zejména ve zprávách
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), a to
především ve třetí hodnotící zprávě, tzv. TAR (Third
Assessment Report). Poprvé byla problematika klimatické
změny řešena na politické úrovni v roce 1992 v Rio de Ja-
neiru a závěry shrnuty v konvenci UNFCCC (United Na-
tions Framework Convention on Climate Change). Na jejím
základě se pořádají téměř každoročně konference stran, tzv.
COP (Conference of Parties), které se snaží stanovené zá-
sady konkretizovat a následně dovést strany k akcím vedou-
cím ke snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení jejich
propadů a redukci důsledků změny klimatu. Vyvrcholením
tohoto úsilí je Kjótský protokol, který byl přijat na třetí kon-
ferenci smluvních stran v roce 1997 a vstoupil v platnost
v únoru letošního roku. 

Vědecký rozměr problému 
Základem současného vědeckého poznání o klimatické

změně je zmíněná TAR, zahrnující výsledky z minulých pěti
let výzkumu klimatické změny. Na její přípravě a posouzení
spolupracovaly stovky vědců z mnoha zemí. Podle IPCC se
změna klimatu a její dopad na život na Zemi promítá růz-
ným způsobem do enviromentálních a politických otázek.

Celkem bylo charakterizováno šest základních problémů:
– problém je globální a změna klimatu se vztahuje ke kon-

centraci skleníkových plynů v atmosféře. Emise ze všech
zdrojů ve všech zemích dávají koncentraci těchto plynů.
Některé země jsou malými producenty a některé velkými
emitenty. Pokud bude pouze jedna země redukovat emise,
celkový výsledný efekt bude téměř nulový;

– problém je dlouhodobý, tzn. emise CO2 v atmosféře zůstá-
vají cca sto let, některé plyny jsou v atmosféře i tisíc let.
Budoucí generace, které budou změnou klimatu ovliv-
něny, se dnešních jednání nemohou účastnit;

– spojené lidské aktivity jsou konzervativní, přičemž emise
skleníkových plynů se vztahují k různým lidským činnos-
tem;

– ve všem je obsažena nejistota, a to jak k rozsahu klima-
tické změny a jejím důsledkům, tak k nákladům, zisku a
bariérám pro zavedení jejich řešení;

– následky jsou potenciálně nevratné a jsou rozloženy
nerovnoměrně, např. stoupání hladiny moří a jiné násled-
ky globálního oteplování mohou trvat tisíce let. Chudé
společnosti se na vliv klimatické změny mohou hůře adap-
tovat;

– globálního vyjednávání o možnostech zmírnění změny
klimatu se účastní jen některé organizace. Na konvenci
o klimatu v roce 1992, za účasti USA jako člena, se zain-
teresované strany dohodly, že je třeba stabilizovat koncen-
traci skleníkových plynů na úrovni, která by vyloučila
nebezpečný antropogenní vliv na klimatický systém (po-
jem „nebezpečný“ byl na následujících konferencích
smluvních stran COP různě interpretován). V roce 1997
byl uzavřen Kjótský protokol.

Výsledky TAR byly zpracovány ve třech pracovních sku-
pinách (Working Group – WG I, WG II a WG III): 

� WG I – shrnuje poznatky o existenci a projevech kli-
matické změny. V dokumentu je konstatováno: … „Globál-
ní průměrná povrchová teplota (průměr teploty nízkých vrs-
tev vzduchu nad pevninami a teploty povrchu moří) se zvyšu-
je od roku 1861. Během 20. století nárůst činil 0,6 ± 0,2 ˚C.
Stoupla globální průměrná hladina moří a zvýšil se obsah
tepla oceánů. Data měření přílivu a odlivu ukazují, že glo-
bální průměrná hladina moří v průběhu 20. století vzrostla
o 0,1 až 0,2 m“. A dále: „Objevil se nový silný důkaz, že
většinu oteplení pozorovaného za posledních 50 let lze
přičíst lidským aktivitám…“ za předpokladu, že „Lidské
vlivy budou pokračovat v přeměně atmosférického složení
v průběhu 21. století.“ Odhady budoucího vývoje byly zpra-
covány na podkladu emisních scénářů speciální zprávy
o emisních scénářích, tzv. SRES.

� WG II – závěry zprávy této skupiny jsou nejvýznam-
nější pro vodní hospodářství, a zejména pro určení dopadů
klimatické změny na vodní hospodářství, a proto jsou uvá-
děny podrobněji. Obecná konstatování [2] zahrnují tvrzení:
„Vzrůst teploty již ovlivnil fyzické a biologické systémy.
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Lidské systémy byly ovlivněny vzrůstem povodní a suchem.
Přírodní systémy jsou vlivem klimatické změny zranitelné a
některé z nich budou nenávratně zničeny. Mnoho antro-
pogenních systémů je citlivých na klimatickou změnu a ně-
které jsou zranitelné. Předpovídané změny klimatických ex-
trémů mohou mít závažné důsledky. Adaptace je nutná pro
doplnění mitigace (zmírňování následků) klimatické změny.
Adaptace, udržitelný rozvoj a zvyšování rovnosti se mohou
vzájemně posilovat."

Vzrůst teploty již ovlivnil fyzické a biologické systémy.
Posuzování vlivu klimatické změny, které se již projevilo,
se uvažuje z hlediska fauny a flóry, hydrologie a glaciolo-
gie, ale také z celkového trendu probíhajících změn ve vzta-
hu k teplotě. U fauny a flóry se vzrůst teploty projevil jako
posun rozsahu v zeměpisné šířce a výšce, změně vegetační-
ho období, dřívějším začátkem kvetení, přemnožením
hmyzu, změnou migrace ptáků a dalšími jevy. V hydrologii
a glaciologii se projevil táním ledovců a trvale zmrzlé půdy,
pozdějším zamrznutím a dřívějším uvolněním řek a jezer od
ledu. Směr změn také potvrzuje vliv klimatické změny na
fyzické i biologické systémy. Ukazuje se, že 90 % fyzických
a 80 % biologických analyzovaných případů se mění v sou-
ladu s očekávaným vztahem k teplotě. 

Podkladové studie WG II prokázaly, že antropogenní sys-
témy jsou již ovlivňovány častějším výskytem povodní a
suchem v některých oblastech. Tyto oblasti však byly vy-
staveny i změnám sociálně ekonomických faktorů a způso-
bem využití krajiny. Relativní vliv klimatické změny a os-
tatních faktorů je obtížné kvantifikovat a bude dále zkou-
mán. Ztráty v důsledku živelních katastrof vzrostly od
padesátých let minulého století zhruba desetkrát.

Mnoho antropogenních systémů je citlivých na klimatic-
kou změnu a některé jsou zranitelné. Jsou to zejména vodo-
hospodářské systémy, zemědělství, lesnictví, rybníkářství a
rybářství, lidská sídliště, průmysl, energetika a finanční
služby. Jak vodní zdroje, tak nároky na vodu v ostatních
uvedených systémech tvoří položky vodohospodářské bilan-
ce, a proto na ně bude zaměřena pozornost. Nejzranitelnější
jsou hlavně systémy pro zabezpečení potravy a vody, za-
bezpečení lidského zdraví, infrastruktury a systémy sociálně
ekonomické (zejména příjmy a zaměstnanost). Vodní hos-
podářství se podílí jak na zabezpečení vody pro obyvatelst-
vo, zemědělství a průmysl, tak pro infrastrukturu. Kvalita a
zdravotní nezávadnost pitné vody má úzký vztah k lidskému
zdraví. Zranitelnost proto kolísá v závislosti na geografic-
kém umístění, času, době a sociálních a environmentálních
podmínkách. Předpovídané změny klimatických extrémů
mohou mít závažné důsledky jak na antropogenní, tak na
přírodní systémy. Tyto vlivy můžeme rozdělit na teplotní a
hydrologické.

Teplotní impakty klimatických extrémů spočívají ve změ-
nách maximálních a minimálních teplot. Velmi pravděpo-
dobně se vyskytnou vyšší maximální teploty, více horkých
dnů a skupin horkých dnů téměř ve všech oblastech země.
To zřejmě povede k vyšší úmrtnosti a vážným chorobám
starších občanů, většímu teplotnímu stresu dobytka a divo-
kých zvířat, posunu cílů cest turistů a vzrůstu rizika škod
řady plodin, potřeby elektrické energie pro chlazení a po-
klesu spolehlivosti její dodávky. Dají se předpokládat nejen
změny maximálních, ale také minimálních teplot, tj. vyšší a
vzrůstající minimální teploty, méně chladných a mrazivých
dnů a skupin chladných dnů téměř ve všech oblastech země.
Impakty tohoto jevu mohou být jak pozitivní, tak negativní,
např. pokles lidské aktivity, chladem podmíněná úmrtnost,
pokles škod u některých plodin a rostoucí riziko pro jiné

plodiny, vzrůstající aktivita některých plevelů a chorob ros-
tlin, pokles nároků na energii k vytápění. Negativní impak-
ty však převažují.

S klimatickou změnou jsou spojeny hydrologické impak-
ty, tj. změny extrémních hydrologických událostí, a to jak
sucha, tak povodní. Pravděpodobně vzroste v řadě oblastí
evapotranspirace, která s nedostatkem srážek může vést ke
vzniku sušších oblastí ve většině středních částí kontinentů
(ve středních šířkách). Z toho vyplývá pokles úrody plodin,
poškození základů budov při sesychání půdy, pokles kvan-
tity a kvality vodních zdrojů a vzrůst rizika lesních požárů.
Naopak se dají očekávat intenzivnější srážky, což je v mno-
ha oblastech velmi pravděpodobné. S povodněmi jsou spo-
jeny další rizikové události, např. sesuv půdy, bahna a lavin,
vzrůst eroze půdy a v důsledku toho vyšší tlak na státní a
soukromé pojiš�ovací systémy a zdravotní pojiš�ovny. Pozi-
tivním efektem může být zvýšení vydatnosti zdrojů pod-
zemní vody v inundacích vlivem předcházející povodně.

� WG III – zkoumala možnosti omezování emisí sklení-
kových plynů a zvýšení propadů, prostředky a způsoby miti-
gace, náklady a zisky z mitigace. Vyústila k výzvě k miti-
gaci a dalšímu výzkumu. 

Základem politického úsilí o mitigaci klimatické změny a
jejích dopadů je Rámcová úmluva o změně klimatu (dále jen
UNFCCC), která byla uzavřena v roce 1992 na konferenci
OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru. Kon-
statuje, že klima planety Země je ohroženo emisemi sklení-
kových plynů, zejména v důsledku spalování fosilních paliv.
Zavazuje smluvní strany, aby věnovaly maximální úsilí
omezování emisí. Politické úsilí vyvinuté v rámci této úmlu-
vy lze nejlépe charakterizovat přehledem konferencí COP
(tab. 1). 

COP Místo Termín Náplň konference

2 Ženeva 8.7. – 19.7.1996 –

3 Kjóto 1.12. – 11.12.1997 Kjótský  protokol

4 Buenos Aires 2.11. – 13.11.1998
naplnění konkrétních 
emisních cílů akčního plánu

5 Bonn 25.10. – 5.11.1999 hodnocení národních sdělení

6 Haag 13.11. – 25.11.2000 jednání nevedla k závěrům

7 Marrákeš 29.10. – 10.11.2001 Marrákešský patent

8 New Delhi 23.10. – 1.11.2002
deklarace o změně klimatu 
a udržitelném rozvoji

9 Milán 1.12. – 12.12.2003
jednání pokročila pouze
v technických otázkách

10 Buenos Aires 6.12. – 17.12.2004 dohoda po 10 letech

adekvátnost obsahu 
UNFCCC z hlediska jejího 
dopadu na omezení 
výskytu skleníkových plynů

Berlínský mandát

pokračování  COP 6

Bonnská dohoda, 
Politická deklarace

1 Berlín 28.3. – 7.4.1995

6 bis Bonn 16.7. – 27.7.2001

Tab. 1. Přehled konferencí COP smluvních stran UNFCCC 
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COP – 1 Diskuze o adekvátnosti obsahu Rámcové úm-
luvy z hlediska jejího dopadu na snížení emisí skleníkových
plynů. Konference konstatovala, že formulace v konvenci
obsažené jsou nedostačující. Byl přijat Berlínský mandát.

COP – 3 Kjótský protokol stanovuje kvantitativní re-
dukční emisní cíle smluvních států a možnosti jejich do-
sažení. Omezení se týkají oxidu uhličitého, metanu, oxidu
dusného, hydrogenovaných fluorovodíků, polyflourovodíků
a fluoridu sírového. Tyto emise se budou přepočítávat na
ekvivalent CO2 (podle radiační účinnosti). Přes silnější ra-
diační účinky ostatních skleníkových plynů je kysličník uh-
ličitý nejvýznamnějším antropogenním skleníkovým ply-
nem, protože je emitován v největším množství. Protokol
ukládá povinnost státům Dodatku I, aby do prvního období
(2008–2012) snížily jednotlivě nebo společně emise sklení-
kových plynů nejméně o 5,2 % v porovnání se stavem proti
roku 1990 (Česká republika o 8 %). Protokol počítá i s bi-
lancemi emisí, což znamená, že lze snižovat závazky dané
protokolem, tzv. propady emisí skleníkových plynů, tj. ab-
sorpci vyvolanou změnami ve využívání krajiny (např. za-
lesňování). Dne 1. ledna 2005 byla v rámci EU zahájena
činnost trhu s povolenkami na emise oxidu uhličitého. Ev-
ropská komise schválila ČR národní alokační plán, který
umožňuje emitovat 97,6 mil. t skleníkových plynů ročně.
Národní alokační plán je sestavován na úvodní období let
2005 až 2007, druhé období bude trvat do roku 2012. Alokační
plán se vztahuje na 436 českých podniků a určuje počet povo-
lenek, obchodovatelných v rámci EU, jednotlivým podnikům.

Kjótský protokol vytváří tři tržní mechanizmy umožňující
stranám redukovat náklady na plnění závazků redukce skle-
níkových plynů: 

– společnou implementací (JI, Článek 6) může každá
strana přílohy B KP (tj. rozvinuté a tranzitivní státy) převést
na jinou stranu jednotky snížení emisí, které jsou výsledkem
projektů zaměřených na snížení antropogenních emisí
skleníkových plynů podle zdrojů nebo zvýšením propadů v
kterémkoli odvětví národního hospodářství za předpokladu,
že každý takový projekt byl dotčenými stranami schválen.
Každý takový projekt přinese snížení emisí ze zdrojů nebo
zvýšení propadů a je doplňkem situace, k níž by došlo jinak.
Převzetí jednotek snížení emisí bude doplněno domácími
zásahy pro splnění emisních závazků; 

– účelem mechanizmu čistého rozvoje (CDM, Článek 12)
je napomáhat stranám, které nejsou zahrnuty do Dodatku I,
dosáhnout udržitelného rozvoje, přispět ke svrchovanému
cíli UNFCCC a napomáhat stranám Dodatku I ke splnění
kvantifikovaných závazků na omezení a snížení emisí.
Umožňuje průmyslovým zemím investovat v rozvojových
zemích. Na základě mechanizmu čistého rozvoje stran, které
nejsou zahrnuty do Dodatku I, budou mít prospěch
z působení projektů, jejichž výsledkem bude ověřené sní-
žení emisí. Strany Dodatku I smějí užít ověřené snížení
emisí, které vyplyne z takového působení projektů, aby při-
spěly ke splnění části svých kvantifikovaných závazků na
omezení a snížení emisí podle závazku;

– obchodování s emisemi (ET, Článek 17) umožňuje ze-
mím, společnostem a zařízením kupovat nebo prodávat
emise s cílem snížit náklady na dodržení závazků. Kon-
ference stran bude definovat principy, formy, pravidla a
směrnice, zejména pro ověřování, podávání zpráv a odpo-
vědnost za obchodování s emisemi. Strany uvedené v Přílo-
ze B Kjótského protokolu se mohou podílet na obchodování
s emisemi za účelem splnění svých závazků. Každý takový
obchod bude doplňkem domácích aktivit na omezení a
snížení emisí na základě příslušného článku. 

COP – 5 Výsledkem hodnocení Druhých národních
sdělení států Dodatku I o plnění závazků byla bilance emisí
skleníkových plynů:  „… ve většině dalších států Dodatku I
pokračuje i nadále nárůst emisí v porovnáním s referenčním
rokem Kjótského protokolu, tj. rokem 1990.“ Konference
konstatovala narůst emisí zejména v rozvojových státech,
které ovšem nemají emisní cíle stanoveny. 

COP – 6bis V Bonnské dohodě a politické deklaraci
státy uvedené v Dodatku II UNFCCC (s výjimkou USA)
přislíbily do roku 2005 rozvojovým státům poskytnout
finanční prostředky ve výši 410 mil. USD ročně na podporu
vzdělávání, aplikaci nových technologií, adaptační procesy
na odstraňování následků změny klimatu.

COP – 7 Marrákešský patent (The Marakesh Accord)
obsahuje soubor dokumentů a textů navržených k přijetí na
prvním zasedání COP/MOP-1 po vstupu Kjótského proto-
kolu v platnost. Na tento dokument budou navazovat další
kola jednání. Stručný popis přijatých dohod: „Zajiš�ování
kapacit pro plnění UNFCCC a KP, vývoj a transfer tech-
nologií založením expertní skupiny, která bude kontrolovat
kvalitu a využívání technologií. GEF (Global Environment
Facility) fond UNDP spolupracující s UNEP a Světovou
bankou pro dosažení environmentálních cílů, byl požádán
o finanční podporu“. Bylo tak dosaženo dohody o formě fi-
nanční podpory pro rozvojové státy. 

COP – 8 V deklaraci o změně klimatu a udržitelném
rozvoji v souvislosti s potlačováním chudoby je diferenco-
vána odpovědnost stran pro jednotlivé státy, a to v závislosti
na prioritách národního rozvoje a dalších okolnostech přijetí
závazků UNFCCC. 

COP – 10 Jednání se zaměřila na plnění konvencí po de-
seti letech a dosažené výsledky, impakty změny klimatu,
adaptační opatření a trvale udržitelný rozvoj, technologie a
změnu klimatu, mitigaci změny klimatu (politická rozhod-
nutí a jejich dopad).

Možnost dalších postupů 
Z hlediska dlouhodobých opatření je realizace Kjótského

protokolu vlastně již krátkodobou záležitostí. Proto je třeba
si uvědomit, jaké mechanizmy pro snižování množství
skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry jsou možné
a politicky přípustné, a přitom dostatečně efektivní.
Dokument [4] zkoumá klíčové prvky, které v souhrnu
vytvářejí mezinárodní architekturu ochrany klimatu. Tyto
prvky zahrnují zákonný charakter závazku (závazný/ nezá-
vazný), typ dohod (závazků) o snížení skleníkových plynů
(emise či související taxy), rozsah akcí (regionální, národní,
globální), použití tržních mechanizmů. Je zde poskytován
krátký souhrn sedmi různých přístupů k ochraně klimatu.
Není vyčerpávajícím přehledem přístupů, ale vytváří
rozsáhlé spektrum možností do budoucna. Každý z nich má
své výhody a nevýhody, žádný z nich není nejlepší. Systém
musí dosáhnout mezinárodního souhlasu průmyslových i
rozvojových zemí. Ochrana atmosféry před nebezpečím kli-
matické změny nadcházející dekády musí být svědkem
překlenování těchto rozdílů mezi bohatšími a chudšími
zeměmi. Bude třeba rovněž uvážit, co dělat, když nebudou
nové způsoby navrhování mezinárodní kooperace přijaty.
Dále uvedené přístupy jsou kompatibilní a žádný z nich
nereprezentuje nejlepší vhodný přístup pro všechny země. 

� Kjótský protokol vytváří startovací bod pro budoucí
diskuze o ochraně klimatu, vytváří limit pro emise průmys-
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lových zemí, ale nevytváří formální limit pro rozvojové
země. Joanna Depledge [4] vysvětluje kontext běžných pro-
blémů mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi v pro-
cesech vyjádření stavby protokolu a jeho procedur. 

� Harald Winkler a jeho kolegové [4] zkoumají inovační
přístupy pro rozvojové země, jenž by měly přispívat k och-
raně klimatu. Pro většinu těchto zemí není klimatická změna
nejnaléhavější prioritou. Politika a opatření pro uržitelný
rozvoj SD-PAMs (Sustainable Development Policies and
Measures) by měla být stanovena v souladu s jejich potře-
bami. Přístup je ilustrován na případové studii Jižní Afriky.

� Přístup je stavěn na fungujícím projektu a jeho poten-
ciální aplikaci v Mexico City. Sektorové mechanizmy čis-
tého rozvoje CDM (Sector-Based Clean Development Me-
chanism) reprezentují expanzi na pokrytí veškerého národ-
ního sektoru (jako upevnění nebo produkce moci) nebo geo-
grafických oblastech (jako samosprávné obce). Tento přístup
by mohl podporovat redukci emisí a podporovat udržitelný
rozvoj – dvě očekávání při produkci (jako produkt) CDM –
napříč širším souborem aktivit. Tento přístup by mohl také
přinést finanční prostředky z fondů typu SD-PAMs. Protože
definice vytčených projektů je v současné době neurčitá,
nová pravidla by mohla vytvořit operativní přístup v rela-
tivně blízké budoucnosti.

� Cíle s dvojí intenzitou (Dual-Intensity Targets) jsou
novým přístupem pro strukturování účasti na snížení emisí
skleníkových plynů v rozvojových zemích. Jsou zkoumány
dvě odlišné myšlenky. „Dynamické cíle a dvojité cíle – a jak
individuálně a v kombinaci mohou být použity k redukci zá-
kladních nejistot v zavazování se k omezování emisí
skleníkových plynů.“ Prokazování cílů omezování sklení-
kových plynů je problematický proces. Úroveň budoucích
emisí nelze předvídat (především v rozvojových zemích) a
země jsou ostražité k závazkům, které by se mohly ukázat
jako nepřiměřeně tvrdé. Nyní ze slabých cílů nevyplývá
dostatečně environmentální zisk. Dynamické cíle se liší od
pevných cílů z Kjótského protokolu. Jednak se přizpůsobu-
jí variantám s typicky silným vlivem na emisní úroveň, jed-
nak může být použit více než jeden cíl. Z tohoto hlediska
byla zkoumána možnost použití málo a hodně intenzivních
cílů, mezi kterými by země mohly zaujímat bezpečnou zó-
nu, kde by nebylo ani vyhovění, ani prodej emisních povo-
lenek. 

� Bouille a Girardin [4] popisují neúspěšný pokus Ar-
gentiny navrhnout a zavést omezení skleníkových plynů na
základě dobrovolnosti. Dobrovolný závazek (Argentine Vo-
luntary Commitment) ukázal několik ponaučení, a to v roz-
hodování k závazkům a dobrovolným cílům a ve specifikaci
podstaty cílů a úrovní, které by mohly být použity v jiných
zemích uvažujících o podobných akcích.

� Brazilský návrh (Brasilian Proposal) se zabývá redukcí
podle odpovědnosti za globální oteplování na základě vy-
pouštěných emisí. Nejvýznačnější znak je jeho volání po
sdílení redukcí emisí na základě odpovědnosti každé země
za globální teplotní růst. Tato myšlenka je odvozena od prin-
cipu „znečiš�ovatel platí“. Tento návrh je jediným přístu-
pem z citovaného svazku, který byl oficiálně navržen
UNFCCC. Původně byl předložen v červnu 1997 před při-
jetím Kjótského protokolu a pozměněn v roce 1999. Ačkoli
hrál důležitou úlohu při vyjednávání v Kjótu, nedošlo ke
shodě. Přesto může být účinný v budoucích debatách o for-
mě globální ochrany klimatického systému. 

� Systém rozdělování omezení emisí na jednotlivé země
na základě rovného podílu na hlavu (Per Capita Entitle-
ments) si získal asi nejvíce pozornosti. Myšlenka rovného

podílu na hlavu je založena na názoru „spravedlivé“ mož-
nosti sdílení a propracování návrhů, že každá osoba je opráv-
něna emitovat stejné množství skleníkových plynů. Nej-
zajímavější variantou přístupu je, že emise se musí snižovat
až k zamezení nebezpečí klimatické změny. Kromě toho
emise na osobu musí směřovat k úrovni, která je stejná
napříč všemi zeměmi. Analýzou byla stanovena kritéria, ja-
ko je rovnost a aplikace spravedlivých podmínek, důležitost
mezinárodního obchodování s emisemi a schopnost podílet
se na rozmanitosti národních poměrů.

Vodní hospodářství za klimatické změny
Na základě obecných poznatků a politického úsilí o řešení

problémů klimatické změny a jeho dopadů lze analyzovat,
jaké postupy a opatření bude třeba učinit ve vodním hospo-
dářství. Vhodnou metodou je integrované vodní hospodářství,
kterou je však třeba přizpůsobit dopadům klimatické změny.
Jde o nejlepší metodu pro adaptaci na klimatickou variabilitu
a způsob, jak se vypořádat s klimatickou změnou a jejím dopa-
dem na hydrologii. Vyžaduje harmonizaci postupů, institucí,
opatření (zákonných opatření, povolení, monitorování atd.),
plánování, provozu, údržby a návrhových směrnic pro
vodohospodářské instituce zabývající se racionálním využitím
vodních zdrojů a ochrany vod. Efektivní využití metody před-
běžné opatrnosti v praxi znamená, že integrované vodní
hospodářství nemůže čekat na definitivní závěry a vědecké
poznatky o klimatické změně a váhat s rozhodnutími, jejichž
odklad by mohl vést k nezvratným jevům a škodám.

� Musí se přizpůsobit ve své institucionální struktuře kli-
matické změně. Přitom lze uvažovat různé typy integrace:
– vertikální se vztahuje na úrovně od uživatele až po rozhodující

orgány příslušných ministerstev (od obcí až po orgány EU);
– horizontální zahrnuje spolupráci mezi institucemi odpo-

vědnými za hospodaření zdroji v povodí; 
– interdisciplinární zahrnuje všechny významné disciplíny

včetně sociálně ekonomických, technických, hydrologic-
kých a ekologických; 

– funkční zahrnuje různé stupně přípravy a provozu staveb a
opatření od plánování, návrhu, provozu a řízení, údržby a
monitorování; 

– politická zahrnuje nevládní instituce, uživatelské skupiny a
obyvatelstvo ve všech aspektech vodního hospodářství a roz-
hodování. 

� Principy, z nichž integrované vodní hospodářství vy-
chází, se týkají hlavně vztahu veřejnosti. Voda je nezbytná
pro výrobu i soběstačnost. Každý by měl mít přístup k bez-
pečnému a zajištěnému vodnímu zdroji. Voda je sociální a
ekonomický statek, jehož hodnotu je třeba v projektech uva-
žovat. Účast veřejnosti je nedílnou součástí vodního hos-
podářství. Finanční podpora vodnímu hospodářství by měla
být minimalizována. Vodní hospodářství by mělo být v jis-
tém smyslu soběstačné, zajistí to efektivní využití vodních
zdrojů. Některé vodohospodářské služby a výroby mohou
být privatizovány (týká se to především výroby elektrické
energie, zásobování obyvatelstva a průmyslu vodou). 

� Klimatická změna má globální dopad, který se proje-
vuje na různých úrovních (např. UNFCCC a jejich konfe-
rencí COP, vliv realizace KP): 
– mezinárodní, zahrnující hraniční problémy, 
– národní, např. na úrovni ministerstev, 
– povodí, např. v působnosti Podniků povodí, 
– místní, např. ovlivňuje výstavbu obecních čistíren odpad-

ních vod, vodohospodářské problémy jednotlivých do-
mácností a domů.
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� Vodní hospodářství vždy počítalo s klimatickou varia-
bilitou a svými stavbami a opatřeními se snažilo její nega-
tivní vlivy zmírnit nebo potlačit. Může se však stát, že vznik-
nou extrémní situace, na něž nebyly současné stavby ani
infrastruktura navrženy. Nelze spoléhat na tradiční metody a
předpokládat, že bude dostatek času na adaptaci k nevrat-
ným změnám. Při plánování vodohospodářských opatření je
třeba počítat s ochranou proti nečekaným jevům a nejisto-
tám. Tváří v tvář novým problémům musí integrované vodní
hospodářství uvažovat o nových metodách. Patří mezi ně
opatření pro redukci ztrát vody a jejího znečištění, směřo-
vání k robustním a odolným vodohospodářským systémům,
dokumentování a uvažování očekávané nejistoty v poža-
davcích na vodu, uvažování spíše možné hranice provozu
projektů než jen provoz pro návrhové parametry, vytváření
flexibilních manipulačních řádů vodních děl, které by za-
hrnovaly opatření pro extrémní podmínky. 

Závěry 
Víme již, že zhoršení skleníkového efektu přinese celkové

oteplení, a důsledkem toho i mnoho změn v současném kli-
matu. V článku jsme se snažili na některé problémy pouká-
zat včetně návrhů možných řešení. Důsledky zvyšování
koncentrace skleníkových plynů v atmosféře se již projevu-
jí. Ztráty na lidských životech a škody na majetku v roce
2004 byly největší za posledních sto let. Důvodem byl pře-
devším četnější a intenzivnější výskyt extrémních událostí.

Je to jen náhoda a příroda nám dává pocítit svou převahu,
nebo se sám člověk podílí na příčinách přírodních katastrof?
Může lidstvo pro předejití katastrof něco udělat, může
redukovat jejich dopady a následky? To jsou otázky, které
by si měli klást nejen vědci, ale zejména politici, a následně
na ně hledat odpovědi. 
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Vliv mletého cihelného střepu jako pucolánové
příměsi na vlastnosti vápenné omítky
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Článek popisuje použití dvou druhů mleté cihelné ke-
ramiky jako pucolánových příměsí do vápenné omítkové
malty a jejich vliv na základní tepelné, mechanické a
vlhkostní vlastnosti takto upravených omítek. Výsledky
experimentů ukazují, že přídavkem mleté cihly se zlepší
mechanické vlastnosti a přenosové parametry vody a
vodní páry, ostatní vlastnosti se výrazně nemění.

Úvod 
Přidávání mletého cihelného střepu do vápenné omítkové

malty je motivováno tím, že při jejím tvrdnutí dochází vli-
vem chemického složení cihelné keramiky k pucolánové re-
akci. Klasické pucolánové materiály nejsou v našich loka-
litách dostupné, proto se je snažíme nahradit surovinami,
které jsou u nás běžné a cenově dostupné. Nepominutelnou
snahou je využití druhotných (recyklovaných) surovin. 

K dalším možnostem využití odpadu vznikajícího při vý-
robě plných cihel, cihelných bloků, cihelných tvarovek, střeš-
ních tašek a doplňků patří uplatnění jako pojiva do betonu,
k výrobě antuky nebo úpravě polních cest. Obecně je známé
použití cihlobetonu, který se vyrábí přidáním cihelné drti
z přepalků, cihelných nebo keramických odpadů, popř. recyk-
lovaného zdiva, místo části kameniva. Tento materiál s vel-
mi dobrými izolačními schopnostmi patří mezi lehké betony
s pevností na hranici 12/15 MPa (většinou jsou předepsána
další omezení, např. podíl cihelné drti). Firma TUSCO [1]
např. vyrábí prefabrikované prvky až o výšce jednoho pod-
laží, určené pro stavbu rodinných domů a garážových stání.
Základním výrobním materiálem je cihelit, tj. směs cihelné
drti, přírodního písku a cementu. Antuka z tohoto materiálu
se používá k výstavbě a opravě povrchů sportoviš�, výrobě
speciálních formovacích směsí ve slévárenství, úpravě
povrchu parkových cest, a mimo jiné, jako substrát pro rost-
liny.

V pracích [2], [3], [4] jsme informovali o vývoji vápen-
ných omítek s přídavkem různých pucolánových příměsí
pro zlepšení jejich vlastností. Tento text navazuje především
na práci [3]. Jako pucolánová příměs do vápenné omítky byl
použit mletý cihelný střep výrobce TONDACH Česká repub-
lika (Dolní Jirčany). Dále jsou zde doplněny vlastnosti vá-
penné omítky s mletým cihelným střepem z Cihelny Hodo-
nín [4], zejména mechanické (pevnost v tlaku a tahu za ohy-
bu), a výsledky porovnány s údaji pro omítku z Dolních
Jirčan.

Působení mleté cihly 
Chemická analýza mnoha exteriérových omítek historic-

kých staveb ukázala, že obsahují látky vytvořené reakcí váp-
na s pucolánovými přísadami [5]–[8]. Jílová surovina pro
výrobu hrubé stavební keramiky obsahuje kaolinit
Al2Si2O5(OH)4, illit KAl4Si7O20(OH)4 a montmorillonit
KAl3MgSi8O20(OH)4. Při výpalu na 900 až 950 ˚C jílové
minerály dehydrují, krystalická struktura se stane amorfní,
minerály se rozloží a utvoří se nové sloučeniny, mezi nimi
rentgenoamorfní metakaolinit Al2Si2O7. Ten pak reaguje
s hydroxidem vápenatým a vznikají obohacené sloučeniny,
jako je C3AH6 (hydrát trikalciumaluminátu) a C2ASH8 (hy-
dratovaný gehlenit). Podle složení pucolánové přísady se
tvoří látky podobné hydratačním produktům tvrdnutí port-
landského cementu [3]. 

Při použití recyklované cihelné keramiky jako pucoláno-
vé příměsi do vápenné malty pro omítání však mohou vznik-
nout dva problémy, které nesmíme zanedbat. Prvním je
množství dalších materiálů, které při demolicích kromě cih-
ly získáme, zejména malta obsažená v ložných a styčných
spárách, a zbytky omítky. Jednou z možností řešení je vyu-
žití třídicích linek k odstranění nežádoucího materiálu,
popř. stanovení vhodného podílu cihelné drti. S tímto zá-
kladním problémem souvisí i to, že u nových výrobků je
obtížné přesně deklarovat jeho vlastnosti, především
mechanické, tepelně technické i ostatní užitné, protože
závisí na vstupní (recyklované) surovině, která může mít
rozdílné vlastnosti.

Větší problém souvisí s rozpustnými solemi obsaženými
především ve spodních partiích budov nad neizolovanými
základy, popř. v částech budov v blízkosti komunikací –
chodníků a silnic, kde se v zimním období používá chlorid
sodný jako rozmrazovací prostředek. Sůl může být také ve
stavebním materiálu již obsažena nebo se dostane do kon-
strukce z podloží. Problematika solí a zasolování bývá pod-
ceňována, což při cyklickém zmrazování a rozmrazování
konstrukce může vést k závažným poruchám, u omítek jde
zejména o narušení způsobené krystalizací solí. Výkvěty,
které jsou především u historických budov nežádoucí, se
vytvářejí celoročně. 

Metody měření
Popis metod pro jednotlivá měření je uveden v pracích [2]

a [3], zde se omezíme na stručný přehled ověřovacích me-
tod. Základní vlastnosti byly určeny pomocí Archimédo-
vých vah, na šesti vzorkcích 50 x 50 x 25 mm byla stanove-
na objemová hmotnost, hustota matrice materiálu a otevřená
pórovitost. 
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Mechanické vlastnosti byly ověřovány na třech vzorcích
40 x 40 x 160 mm volně uložených v laboratoři s relativní
vlhkostí okolo 50 % a průměrnou teplotou 25 ˚C. Po 7 a 28
dnech tvrdnutí se zjiš�ovala pevnost v tlaku a v tahu za
ohybu. Pevnost v tlaku se zjiš�ovala na polovinách zku-
šebních tělísek, která vznikla po zkoušce pevnosti v tahu za
ohybu, zatěžovací plocha byla 40 x 40 mm. Pevnost v ohybu
byla stanovena metodou standardního tříbodového ohybu se
vzdáleností podpor 100 mm, přičemž zatěžovací síla půso-
bila v polovině rozpětí vzorku.

Při měření tepelných vlastností se sledoval vliv vlhkosti
na hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ [Wm–1K–1] a
objemové měrné tepelné kapacity cρ [Jm–3K–1], pro kterou se
přístrojem Isomet 2104 zjiš�ovaly hodnoty pro suchý mate-
riál, hodnoty pro vlhké materiály byly dopočteny podle smě-
šovacího pravidla. Měření se provádělo na třech vzorcích
70 x 70 x 70 mm s definovanou vlhkostí stanovenou gravi-
metricky.

Měřením nasákavosti v závislosti na čase byl získán ab-
sorpční součinitel vlhkosti a z něho vypočtena průměrná
hodnota součinitele vlhkostní vodivosti. Obsah nasycené
vlhkosti byl vypočten na základě sycení omítek vodou po
odvzdušnění. Faktor difúzního odporu byl stanoven misko-
vou metodou. Měření se provádělo v termostatické skříni
s relativní vlhkostí 98 %, silikagel v misce vytvářel prostředí
s relativní vlhkostí 5 %. Sorpční izotermy pro jednotlivé ma-
teriály byly určeny podle hmotnosti vzorků malt při sorpci
vodní páry v prostředí s definovanou relativní vlhkostí nad
nasyceným roztokem anorganické soli do ustálení.

Pro měření retenčních křivek vlhkosti (obr. 1) byla použi-
ta metoda tlakové desky [9]. Vzhledem k tomu, že pro sta-
vební materiály se nepoužívá příliš často, věnujeme se její-
mu popisu podrobněji. Měřicí přístroj je sestaven ze čtyř
částí:

– soupravy nádob pro vysoký tlak,
– soupravy keramických desek pro tlakové namáhání 

50, 100, 300, 500 a 1 500 kPa,
– aparatury pro regulaci přetlaku mezi 3 až 1 500 kPa,
– zdroje vzduchu 0 až 1 500 kPa. 

Kapilárně vodou nasycené vzorky byly umístěny do extrakční
nádoby na keramickou desku, kterou pro dobrý kontakt po-
krývala kaolinová pasta nebo filtrační papír (velmi jemně
strukturovaná látka). Nádoba byla tlakově uzavřena těsnícími
šrouby. V rozsahu, který umožňuje keramická deska, byl apli-
kován kompresorem zvolený tlak. Výtokovou hadicí vytlače-
ná kapalina odtékala do byrety s ustálenou hladinou v okam-
žiku ustavení rovnováhy. Experiment byl v tomto okamžiku
zastaven, nádoba otevřena a vzorky zváženy. Stejným způ-
sobem se pokračovalo za postupného zvyšování tlaku.
Z hmotnosti vzorků při každém tlaku byla vypočítána vlhkost

a sestrojena retenční křivka závislosti vlhkosti materiálu na
tlaku (3, 30, 60, 150, 200, 300, 400, 800 a 1 500 kPa). 

Kromě zkoušek a experimentů k určení mechanických,
tepelně technických, transportních a akumulačních vlhkost-
ních vlastností se zjiš�oval vliv solí na materiál obsahující
mletý cihelný střep. U tří zkušebních těles 40 x 40 x 160 mm
z klasické vápenné omítky a vápenné omítky s cihelnou ke-
ramikou z Dolních Jirčan, uložených do nádoby s 10% roz-
tokem síranu sodného (Na2SO4), se sledoval vzhled, a poz-
ději i mechanické vlastnosti. Po několika cyklech byly vzor-
ky vyjmuty z roztoku a umístěny v laboratorním prostředí
s relativní vlhkostí okolo 50 % a průměrnou teplotou 25 ˚C,
poté opět umístěny do roztoku. 

Materiály a vzorky
Pro přípravu vzorků obou druhů omítkových malt s mle-

tou cihlou byly použity stejné základní suroviny jako v před-
chozích měřeních: křemenný písek 0–4 mm, vápenný hydrát
CL90 (Čertovy schody), voda, pucolánová přísada. Vzorky
byly připraveny v hmot. poměru vápno : písek : cihla : voda
– 1 : 3 : 1 : 1,5; jako pucolánová přísada sloužila mletá cihel-
ná keramika z kulového mlýnu. Vzorek s označením P2 byl
z Cihelny Hodonín, vzorek P2* byl mletý cihelný střep
z Dolních Jirčan. Křivky zrnitosti obou mletých cihel jsou
porovnány na obr. 2. Je patrné, že pro nejjemnější složky
v rozsahu zrnitosti 0,009 až 0,125 mm je průběh rozdílný a
zbývající část křivky je velmi podobná. Cihla z Dolních
Jirčan obsahuje větší množství nejjemnější frakce do 0,045 mm.

Chemické složení cihelného střepu z Hodonína: 69 %
SiO2 a 25 % Fe2O3 + Al2O3, z Dolních Jirčan pak 64 %
SiO2, 5,2 % Fe2O3 a 13,8 % Al2O3. Vzorky vyrobené ve for-
mách nebo nařezané na příslušné rozměry se sušily při
teplotě 105 ˚C.

Obr. 1. Zařízení na měření retenčních křivek vlhkosti 

Obr. 2. Distribuce zrnitosti mletých cihel 

Tab. 1. Porovnání základních vlastností

Objemová 
hmotnost

Hustota 
matrice

Otevřená 
pórovitost

[% objemu]

vápenná 1 658 2 520 34

s cihlou Hodonín 1 670 2 517 33

s cihlou Dolní Jirčany 1 727 2 604 34

Omítka

[kgm-3]
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Výsledky experimentů
� Základní fyzikální vlastnosti porovnávaných materiálů

jsou uvedeny v tab. 1. Je zřejmé, že u modifikovaných omí-
tek se téměř nezměnily a obdobné jsou u materiálů s mletým
cihelným střepem i u referenční vápenné omítky.

� Závislost součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti je
uvedena na obr. 3. Působením cihelné keramiky se snížila
tepelná vodivost vápenné omítky v průměru o 10 %, což je
jistě pozitivní jev, i když nejde o příliš výrazný pokles.
Hodnoty měrné objemové tepelné kapacity v závislosti na
vlhkosti jsou uvedeny na obr. 4. Pro všechny tři materiály
byl průběh téměř shodný. Hodnoty se nepatrně zvýšily pro
materiál s cihelnou keramikou Dolní Jirčany.

� Součinitele teplotní a vlhkostní délkové roztažnosti
jsou uvedeny v tab. 2. Přidáním mletého cihelného střepu se
součinitel teplotní délkové roztažnosti téměř nezměnil, sou-
činitel vlhkostní délkové roztažnosti byl nejvyšší pro omítku
s přídavkem cihelné keramiky Hodonín, nejnižší pro omítku
z Dolních Jirčan.

� Porovnání pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku po 7 a 28
dnech je uvedeno na obr. 5 a obr. 6. U obou těchto mecha-
nických charakteristik došlo ke zvýšení hodnot v porovnání
s referenční vápennou omítkou. Lepších výsledků dosáhla
po 28 dnech jak pevnost v tlaku, tak pevnost v tahu za ohy-
bu, omítky s cihelným střepem z Hodonína. Pevnost v tahu
po 28 dnech byla u srovnávací vápenné omítky 0,32 MPa,
zatímco u omítky s cihelnou keramikou z Hodonína 0,99 MPa,
což je přibližně trojnásobek, a u omítky s cihelným střepem
z Dolních Jirčan 0,62 MPa, tedy přibližně dvojnásobek. 

Pevnost v tlaku referenční omítky po 28 dnech byla 1,11 MPa,
omítky s cihelným střepem z Hodonína 4,06 MPa, tedy při-
bližně čtyřnásobná. Omítka s cihelným střepem z Dolních
Jirčan dosáhla pevnosti v tlaku 1,94 MPa, což představuje
nárůst o 80 % v porovnání s referenční vápennou omítkou.

� Základní vlhkostní vlastnosti uvádí tab. 3. U omítek
s cihelnou keramikou se zpomalilo pronikání kapalné vody
do materiálu. To je patrné z hodnot vlhkostního absorpčního
experimentu i průměrné hodnoty součinitele vlhkostní vodi-

Součinitel teplotní 
délkové roztažnosti

Součinitel vlhkostní 
délkové roztažnosti

10–5 [K–1] 10–5 [%kg/kg]–1

vápenná 1,16 3,3

s cihlou Hodonín 1,08 4,4

s cihlou Dolní Jirčany 1,16 2,7

Omítka

Obr. 3. Porovnání součinitele tepelné vodivosti v závislosti 
na hmotnostní vlhkosti zkoumaného materiálu

Obr. 4. Porovnání objemové měrné tepelné kapacity v závislosti
na hmotnostní vlhkosti  zkoumané omítky

Tab. 2. Porovnání součinitelů teplotní a vlhkostní délkové roztažnosti

Obr. 5. Porovnání pevností v tahu za ohybu

Obr. 6. Porovnání pevnosti v tlaku

Tab. 3. Porovnání základních vlhkostních vlastností

Nasycený 
obsah 

vlhkosti

Vlhkostní 
absorpční 
součinitel

Průměrný 
součinitel 
vlhkostní 
vodivosti

[m3m–3] [kgm–2s–1/2] [m2s–1]

vápenná 0,34 0,241 6,86 E-7 15,0

s cihlou Hodonín 0,33 0,183 3,60 E-7 8,3

s cihlou Dolní Jirčany 0,34 0,126 1,40 E-7 8,4

Omítka
Faktor 

difúzního 
odporu
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vosti. Součinitel difúzního odporu u omítek s přídavkem ci-
helné keramiky klesl přibližně na polovinu, z 15,0 na 8,3, resp.
8,4. V tomto směru vyhovuje jako sanační omítka WTA [10].

Porovnání sorpčních izoterem je uvedeno na obr. 7. Vý-
sledky ukazují, že vápenné omítky s přídavkem mletého ci-
helného střepu adsorbovaly více vlhkosti než běžná vápen-
ná omítka. Pro všechny tři posuzované materiály je charak-
teristické, že do relativní vlhkosti 80 % měla adsorpční křiv-
ka téměř přímkový charakter, po překonání této hodnoty se
množství adsorbované vlhkosti výrazně zvyšovalo. Obě
omítky s přídavkem cihelného střepu dosáhly mírně vyšší
maximální hygroskopické hmotnostní vlhkosti než vápenná
omítka.

Retenční křivky vlhkosti jsou uvedeny na obr. 8. Vápenné
omítky s mletou cihlou vykázaly srovnatelné vlastnosti v ce-
lém rozsahu aplikovaných tlaků. Referenční vápenná omít-
ka dosáhla podstatně nižší vlhkosti při stejném tlaku než obě
omítky s přídavkem cihelné keramiky. Při tlaku 300 MPa
měla referenční omítka již pouze poloviční objemovou vlh-
kost v porovnání s maximální vlhkostí.

Zkušební tělesa referenční vápenné malty i malty s pří-
měsí mletého cihelného střepu byla podrobena zkoušce odol-
nosti proti působení roztoku síranu sodného. Přestože vápe-
nopucolánové omítky jsou pevnější a odolnější proti půso-
bení roztoků solí (chloridů nebo dusičnanů) v porovnání
s vápennými omítkami, z výsledků pozorování na obr. 9 a
obr. 10 je zřejmé, že působením síranů dochází k objemo-
vým změnám. Může vznikat thaumazit nebo ettringit, které
v důsledku velkého molárního objemu způsobují poruchy
materiálu omítky. 

Diskuze 
Uvedené výsledky by měly poskytnout dostatek informa-

cí, aby bylo možné posoudit, zda ověřovaný mletý cihelný
střep je do vápenných omítek vhodnou pucolánovou přímě-
sí. Základní vlastnosti vápenné omítky, jako je objemová
hmotnost a pórovitost, byly při porovnání s omítkami s ci-
helným střepem téměř shodné. Tepelné vlastnosti se při-
dáním cihelné keramiky jen nepatrně zlepšily. Součinitel tep-
lotní délkové roztažnosti se také výrazně nezměnil. Souči-
nitel vlhkostní délkové roztažnosti byl ovlivněn negativně
u omítky s cihelným střepem z Hodonína, u omítky z Dolních
Jirčan dosáhl podobných hodnot jako u vápenné omítky.

Důležitým jevem, který byl u pucolánových omítek
očekáván, bylo zlepšení mechanických vlastností. Pevnost
po 28 dnech byla v porovnání s hodnotami vápenné omítky
jak s cihelným střepem z Dolních Jirčan, tak především s
cihelným střepem z Hodonína, výrazně vyšší [3]. 

Při ověřování vlhkostních vlastností, charakterizujících
transport vodní páry, byl pro omítky s příměsí cihelného
střepu zjištěn faktor difúzního odporu přibližně o polovinu
nižší než u vápenné omítky bez příměsí. V případě adsorpč-
ních izoterem byl obsah vlhkosti nejnižší u vápenné omítky.
Došlo tedy ke zvýšení obsahu adsorbované vody u modi-
fikovaných omítek s pucolánovou příměsí v porovnání s vá-
pennou omítkou, což nelze hodnotit jako pozitivní jev, ale
tento nárůst byl poměrně malý. Vzhledem ke stanoveným
retenčním křivkám vlhkosti můžeme usuzovat, že referenční
vápenná omítka má podíl pórů s větším průměrem, a proto

Obr. 7. Porovnání sorpčních izoterem

Obr. 8. Retenční křivky vlhkosti vápenných omítek

Obr. 9. Vápenná omítka den po vložení do roztoku síranu sodného

Obr. 10. Vápenná omítka s mletým cihelným střepem z Dolních
Jirčan po 28 dnech po vložení do roztoku síranu sodného
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zadržuje vodu méně než obě modifikované omítky. Odol-
nost proti pronikání kapalné vody se při použití obou mle-
tých cihelných střepů zvýšila, lepších výsledků dosáhla
omítka z Dolních Jirčan. To může být důsledkem předpoklá-
dané jemnější pórové struktury, indikované měřením retenč-
ních křivek vlhkosti. 

Odolnost proti krystalizaci síranů se ukázala jako nedo-
statečná. Již po několika cyklech v roztoku síranu sodného
došlo chemickou reakcí k destrukci materiálu. Tyto omítky
tedy není možné doporučit zejména pro dolní části budov.
Při rekonstrukcích je nutné předem stanovit obsah solí ve
zdicím materiálu, na který budou aplikovány. 

Závěr 
Z výsledků ověřování mechanických, tepelných a vlh-

kostních vlastností vápenných omítek s pucolánovými pří-
měsmi vyplývá, že oba mleté cihelné střepy měly nezaned-
batelný vliv na vlastnosti vápenné omítky. Nejpodstatnějším
bylo zlepšení mechanických vlastností, způsobené pucolá-
novou reakcí; ta byla výraznější u vápenné omítky s mletým
cihelným střepem z Hodonína. Tepelné vlastnosti vykazo-
valy z hlediska tepelné ochrany objektu lepší hodnoty, po-
dobně se zlepšily i některé vlhkostní vlastnosti. Součinitel
vlhkostní vodivosti se výrazně snížil především u omítky se
střepem z Dolních Jirčan. Faktor difúzního odporu se u obou
omítek snížil na polovinu, což je nesporně také pozitivní.
U jiných vlhkostních parametrů došlo k mírnému zhoršení
(adsorpční izoterma, retenční křivka vlhkosti). U omítky
z Hodonína se zdvojnásobila vlhkostní délková roztažnost,
což je negativní výsledek. Z tohoto přehledu je tedy patrné,
že oba cihelné střepy byly pro vápennou omítku přínosem
v jiných oblastech. Z hlediska zlepšení mechanických vlast-
ností se jeví jako lepší střep z Hodonína, ale je třeba při-
hlížet i k ostatním vlastnostem, kde lepších výsledků dosáh-
la naopak omítka se střepem z Dolních Jirčan.

Na základě výsledků výzkumu materiálových charakteris-
tik obou vápenných omítek s přídavkem mletého cihelného
střepu lze konstatovat, že typ keramiky může mít na vlast-
nosti omítky zásadní vliv. Při použití jiného typu keramic-
kého střepu jako pucolánové příměsi je nezbytné zjistit pod-
statné materiálové parametry omítky. Pro vápenné omítky s
přídavkem mletého cihelného střepu nebo cihelné drti je
možné použít i recyklovaný materiál, který obsahuje cihlu.
Zde je ovšem nezbytné postupovat s rozvahou, protože
vyvstává otázka možnosti dokonalého třídění recyklátu, tj.
omítky, cihly, malty a ostatních příměsí, a v neposlední řadě
je třeba vzít v úvahu i možnost přítomnosti solí.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MŠMT
ČR MSM: 6840770003 a projektu č. 21138/013 „Re-
cyklace stavebního odpadu“ Německé spolkové nadace
pro životní prostředí.
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Experimental results show that the addition of ground
brick in lime plasters leads to a substantial improvement
of mechanical properties and water and water vapour
transport properties. The other properties are not
changed in a significant way.
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Puzzolanbeimischung auf die Eigenschaften von
Kalkputz 

Der Artikel beschreibt die Anwendung von zwei Arten
von Ziegelmehl als Puzzoanbeimischung in Putzmörtel
und ihren Einfluss auf die grundlegenden, thermischen,
mechanischen und Feuchtigkeitseigenschaften von der-
maßen modifizierten Putzen. Die Versuchsergebnisse
zeigen, dass es durch die Zugabe von Ziegelmehl zu
einer Verbesserung der mechanischen Eigenschaften
und der Übertragungsparameter für Wasser und
Wasserdampf kommt. Die übrigen Eigenschaften verän-
dern sich nicht wesentlich.
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Příspěvek představuje moderní technologie přímého
určení trojrozměrných souřadnic využitím terestrických
a leteckých skenovacích systémů s aplikací na výzkum
sesuvů svahů a při extrémních vodních stavech.

Úvod
Nová technologie přímého určování trojrozměrných sou-

řadnic upoutala pozornost zejména pro svou rychlost sní-
mání a ohromné množství přímo měřených prostorových
bodů. Zprvu byla zaměřena v letecké verzi na tvorbu di-
gitálního modelu terénu. Po překonání dětských nemocí,
hlavně při zpracovávání zjištěných údajů, se velmi progre-
sivně prosazuje technologie pozemního skenování. Tato no-
vá metoda se jeví být podobným fenoménem jako ve své
době byla technologie globálního pozičního systému GPS.
Skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování pros-
torových souřadnic, trojrozměrné modelování a vizualizaci
složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor,
libovolných terénů apod. s mimořádnou rychlostí, komplex-
ností a bezpečností.

V praxi lze laserové skenovací systémy využívat hlavně
ve stavebnictví a příbuzných oborech [1], [2]. Jde zejména
o zaměřování složitých technologických celků a konstrukcí,
určení skutečného stavu budov nebo mostů, podjezdů, pře-
hradních hrází a dalších objektů či získání podkladů pro vý-
stavbu, údržbu a rekonstrukci liniových staveb (silnic, dálnic
a železničních tratí). V neposlední řadě slouží tyto systémy
pro topografické mapování tunelů, kamenolomů, svahů a
skalních stěn, mapování v dolech a jeskyních, mapování
skládek odpadů apod., dále se uplatňují při zakládání staveb,
při zpracovávání dokumentace interiérů a blízkých exteriérů
stavebních objektů a přírodních útvarů. Speciální uplatnění
nacházejí v oblasti architektury, dokumentace památek a
v archeologii.

Princip laserového skenování
Vzhledem k vlastnostem využívaného záření jsou lasery

výhodným zdrojem záření pro skenovací systémy. Nezávis-
le na typu laseru a konkrétních technických datech je ve
vysoké míře monochromatické (úzká šířka spektrální linie
proti jiným zdrojům záření, tj. zjednodušeně řečeno jedno-
barevné), koherentní, intenzivní a s využitím doplňující op-
tické soustavy vysoce směrové [6].

Ve skenovacích systémech je měření vzdálenosti zalo-
ženo převážně na elektronickém nebo optickém způsobu
(měření ze známé základny). Podle principu měření se elek-
tronické dálkoměry využívané ve skenovacích systémech
dělí na impulsní, fázové a frekvenční.

Impulsní dálkoměr je založen na měření tranzitního času,
který elektromagnetický impuls potřebuje k projití dvojná-

sobku měřené délky. Vysílač dálkoměru vyšle impuls, který
zároveň spustí elektronické měření času. Impuls se odrazí
od odrazného systému a dopadá na přijímač dálkoměru,
čímž ukončí měření času. Ze známé rychlosti šíření impulsu
prostředím lze určit dvojnásobek měřené vzdálenosti. Jeli-
kož je rychlost elektromagnetických vln 3 • 108 m·s–1, je
tranzitní čas malý, např. pro délku 30 m je tranzitní čas 0,2 µs
(2 • 10–7 s), jsou tedy kladeny vysoké nároky na přesnost
měření tranzitního času. Fázový dálkoměr je založen na mě-
ření fázového rozdílu, který vzniká mezi vysílaným a přijí-
maným signálem. Z takto zjištěného fázového rozdílu se pak
určí měřená délka. Frekvenční dálkoměr je založen na urče-
ní záznějí, které vznikají jako produkt skládání časově
posunutých frekvenčně modulovaných vln. Optické měření
délky využívané ve skenovacích systémech je založeno na
řešení obecného rovinného trojúhelníku, ve kterém je známa
délka jedné strany (základna) a k ní přilehlé úhly jsou známy
nebo měřeny.

Základním principem činnosti laserového skeneru je pros-
torová polární metoda, jejíž schematické znázornění je na
obr. 1. K určení souřadnic bodu P je třeba znát délku prů-
vodiče r (měřená délka) a úhly θ, ϕ. Úhly jsou získávány
například z polohy zrcadel, které rozmítají laserový svazek,
a délka například impulsním dálkoměrem skeneru synchro-
nizovaně s polohou zrcadel. Jinou variantou metody je ur-
čení polohy bodu ze základny. Výsledkem výpočtu jsou troj-
rozměrné souřadnice měřeného bodu objektu v souřadni-
covém systému skeneru, který je obecně orientován a umís-
těn. 

Body objektu se skenují různými způsoby rozmítání la-
serového svazku [1], [2], pomocí nichž jsou na povrchu
objektu měřeny body v profilech ve zvolené hustotě.
Výsledkem měření je mračno bodů. Vzhledem k tomu, že
souřadnicový systém skeneru je obecně orientován a umís-
těn, je většinou nutno provést transformaci bodů do po-
žadovaného souřadnicového systému. Dalším krokem zpra-
cování mračna bodů je jejich aproximace geometrickými

Obr. 1. Schematické znázornění prostorové polární metody
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entitami, tj. křivkami a plochami, popř. tělesy. Jakkoli toto
vyjádření zní jednoduše, jde o nejnáročnější část zpracová-
ní. Geometrii drátových modelů používá mnoho kreslicích
systémů. Body zadané prostorovými souřadnicemi jsou spo-
jovány přímkovými segmenty nebo kruhovými oblouky.
Tím vzniká model prostorového objektu, který vypadá, jako
by byl sestaven z drátů. Další možností je modelování
objektu přímo pomocí jednoduchých předdefinovaných ob-
jektů, tzv. primitiv. Tato primitiva jsou definována paramet-
ricky, svým matematickým vyjádřením. Může jimi být kou-
le, kvádr, válec, kužel apod. 

Takto vytvořený digitální model umožňuje měření, úpra-
vy a další operace, ale z hlediska lidského vnímání může být
nepřehledný. Proto se přistupuje k vizualizaci, jejíž výsle-
dek slouží jak pro prezentační účely, ale hlavně usnadňuje
orientaci v modelu, a umožňuje rozšíření modelu o další
údaje, jako jsou materiály, textury, osvětlení apod. Vizua-
lizace spočívá hlavně v přiřazení materiálů (jejich textur),
osvětlení a zpracování zobrazení pomocí softwaru. Vytvo-
řený model umožňuje mimo jiné virtuální prohlížení, při-
čemž jsou jednotlivé snímky generovány s fotografickou
kvalitou a lze je využít pro prezentaci modelu, zhodnocení
vlivu nové zástavby na stávající ráz krajiny apod.

Typy skenovacích sytémů
Skenovací systémy můžeme dělit podle různých kritérií.

Jedním z nich je umístění skeneru v prostoru. Je-li skener
umístěn na zemi, hovoříme o terestrickém systému, je-li na
letadle, pak o systému leteckém. Dělit je můžeme i podle
měřicího principu, zorného pole, dosahu a přesnosti určení
polohy bodu.

Terestrické systémy
� Dělení skenerů podle principu

Laserové skenery mohou být děleny do skupin podle měři-
cího principu (obr. 2). Měřicí principy a uspořádání skenerů
je znázorněno na obr. 3 až obr. 5. U skeneru přímo měřícího
prostorovou vzdálenost je využito bu� měření tranzitního
času, a nebo vzniklého fázového rozdílu (obr. 3). U jed-
nokamerového systému je základna tvořena kamerou CCD a
středem rotace zrcátka, snímá se stopa laserového svazku na
objektu (obr. 4). U dvoukamerového systému je základna tvoře-
na dvěma konvergentně zamířenými kamerami a projektorem
se vytváří světelný řez, nebo se využije opět laser (obr. 5).

� Dělení skenerů podle zorného pole
Mezi důležité vlastnosti těchto laserových skenovacích sys-
témů patří tvar zorného pole. Zorné pole je maximální úhlový
rozdíl krajních výstupních laserových svazků paprsků. Udává
se ve stupních v horizontálním a vertikálním směru. Tato
vlastnost je úzce spjata s tím, jakým způsobem je naváděn
laserový svazek do bodů rastru. Trojrozměrné laserové ske-
nery obecně fungují tak, že laserový svazek je naváděn podle
programu na body rastru ve sloupcích či řádcích, přičemž je
měřen horizontální a vertikální úhel a vzdálenost. U ně-
kterých modelů je tak činěno pomocí systému dvou zrcadel
nebo hranolů se vzájemně kolmými osami otáčení. Tento sys-
tém umožňuje rozmítat laserový svazek do relativně malého
zorného pole, podobného jako u fotoaparátu nebo kamery
(obr. 6a), a tyto skenery se nazývají kamerové [5]. U panora-
matických skenerů otáčejí celou dálkoměrnou součástí servo-
motory, což umožňuje postihnout téměř celé okolí (obr. 6 b).
K tomu je třeba přihlédnout při volbě stanovisek. Kamerový
systém se s výhodou uplatní při skenování vzdálených objek-
tů, panoramatický skener nalezne uplatnění spíše při skeno-
vání interiérů.

Obr. 2. Skenery podle principu měření

Obr. 3. Skener přímo měřicí vzdálenost (polární)

Obr. 4. Skener se základnou – jednokamerový

Obr. 5. Skener se základnou – dvoukamerový

Obr. 6. Kamerový a panoramatický skener

a) b)
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� Dělení skenerů podle dosahu 
Podle dosahu můžeme skenovací systémy přibližně rozdělit
do čtyř skupin: 
– s velmi krátkým dosahem D1 (0,1 m až 2 m),
– s krátkým dosahem D2 (2 m až 10 m),
– se středním dosahem D3 (10 m až 100 m),
– s dlouhým dosahem D4 (100 m až stovky metrů).

� Dělení skenerů podle přesnosti
Podle přesnosti můžeme skenery rozdělit v závislosti na jejich

dosahu také do čtyř skupin. Jsou to skenery s malou základ-
nou určené pro menší vzdálenosti skenování D1 s vysokou
přesností P1 (0,01 mm až 1 mm), která však se vzrůstající
vzdáleností výrazně klesá. Dále skenery s velkou základnou
a skenery přímo určující vzdálenost (polární skenery) s krát-
kým dosahem skenování D2 s přesností P2 (0,5 mm až 2 mm).
Polární skenery se středním dosahem D3 s nepatrným pokle-
sem přesnosti měření s narůstající vzdáleností P3 (2 mm až
6 mm), a konečně polární skenery s dlouhým dosahem
skenování  D4 s přesností P4 (10 mm až 100 mm).

Ukázka některých z nich je na obr. 7 až obr. 10. Dalších
čtrnáct přístrojů včetně parametrů lze nalézt v publikaci [2].

Pro terestrické skenování se v současné době rovněž
využívají skenující totální stanice, o nichž bude pojednáno
v samostatném článku.

Letecké systémy
Technologie leteckého laserového skenování je ve vyspě-

lých zemích Evropské unie a Spojených státech již běžná.
Původně vojenská technologie je známa již dvě desetiletí.
Do civilní praxe byla uvolněna koncem osmdesátých let
dvacátého století, ale rychlý rozvoj lze vysledovat až během
posledních pěti let, kdy se dostala i na území České a
Slovenské republiky. 

Hustota naskenovaných bodů závisí na výšce a rychlosti
letu. Jednou z vlastností svazku paprsků je rozbíhavost
(divergence), což znamená, že laserový svazek paprsků má
v době vyslání malý průměr, ale při odrazu od skenovaného
povrchu se značně zvětší. Podle výšky letu se okrajové části
svazku paprsků k sobě přibližují, nebo dokonce překrývají.
Průměr stopy svazku paprsků se pohybuje mezi 0,1 m až 3,8 m,
v závislosti na systému a výšce letu (obr. 11). Pro určování
digitálního modelu terénu a měření plošných území bývá
laserový systém instalován v letadle, při měření objektů, kde
je požadována větší přesnost a hustota bodů, je nutné ho in-
stalovat do vrtulníku. Letadlo létá zpravidla ve výšce od 200 m
do 1 600 m rychlostí kolem 200 km/h. Odstup laserových

Obr. 7. Skener se základnou ATOS s dosahem D1 
a přesností P1 ( GOM mbH) 

Obr. 8. Panoramatický skener se základnou s dosahem D2 
a přesností P2 (MENSI)

Obr. 9. Polární kamerový skener HDS 2500 s dosahem D3 
a přesností P3 (Leica)

Obr. 10. Polární panoramatický skener LPM-800HA 
s dosahem D4 a přesností P4 (RIEGL)
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stop je tedy asi 0,4 m v podélném a 2 m v příčném směru
(TopoSys, obr. 11, obr. 12). Absolutní přesnost měřených
bodů se pohybuje mezi 0,1 m až 0,3 m. Z těchto parametrů
vyplývá, že takto získaný model terénu svou přesností
vyhovuje pro většinu aplikací. Velkou výhodou je rychlost
jeho získání a zpracování. 

Vrtulník nabízí možnost letět výrazně pomaleji než letad-
lo a může letět i ve velmi malé výšce. Hustota laserových
svazků paprsků je tedy několikanásobně větší než v případě
letadla. Podle typu systému lze snímat až 30 bodů na 1 m2.
Tato hustota spolu s přesností, která se pro některé systémy
pohybuje v rozsahu 40 až 70 mm, nabízí využití v mnoha
oblastech inženýrské geodézie. Časté využití nachází při
mapování pozemních komunikací, kde kromě časové nená-
ročnosti nabízí možnost provádět měření bez nutnosti
omezovat provoz na komunikacích, mapování a modelování
měst a složitých stavebních objektů, sledování pohybu vy-
sokých říčních břehů a pobřeží, a v neposlední řadě doku-
mentaci přenosových soustav elektrického vedení. 

Využití při výzkumu aktivace sesuvů 
a extrémních vodních stavů

Možnost využití terestrického laserového skeneru je de-
monstrována na příkladu monitorování sesuvu skalních stěn
na zářezu Z6/R35 u Lipníka nad Bečvou (GEODIS BRNO,
spol. s r. o.), obr. 13. Dalším příkladem je simulace záplav
na digitálním modelu povrchu získaném z leteckého lase-
rového skenování (obr. 14). Data byla pořízena skenerem
firmy TopoSys [7]. Obrázek 14a znázorňuje model koryta

řeky za normálního stavu, jako textura byl použit záznam
RGB skeneru firmy TopoSys. Obrázek 14b ukazuje stav při
stoleté vodě. Hranice zaplavení byla získána jako průnik
modelu terénu s plochou vodní hladiny.

Většina terestrických laserových skenovacích systémů
umožňuje nejen vytvořit a porovnávat digitální modely teré-
nu, ale také signalizovat konkrétní body pro sledování (např.
odraznými fóliemi nebo kulovými či polokulovými terči) a
velmi přesně (vyrovnáním z mnoha nadbytečných měření)
určovat jejich polohu. Tyto body lze využít nejen jako vlí-
covací pro georeferencování posléze vytvořeného modelu,
ale také při umístění v zóně deformací jako body sledované
s možností přesného určení vektorů změn mezi etapami
měření v jednotlivých oblastech sesuvů.

Závěr
Výzkumy a ověřování ukazují, že technologie laserového

skenování je velmi vhodná pro monitorování chování svahů
v extrémních podmínkách, v extrémních stavech a vyšetřo-
vání jejich geometrie. Pro hodnocení nebezpečí záplav lze
s výhodou využít metody leteckého laserového skenování.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MŠMT:
MSM 6840770005.

Obr. 11. Poměry při leteckém skenování

Obr. 12. Letecký skenovací systém FALCON II (TopoSys)

Obr. 13. Sesuv skalních stěn

Obr. 14. Modelování stoleté vody

a)

b)
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Pospíšil, J. – Štroner, M.: Modern Geodetical
Technologies and Devices for Laser Scanning

This paper introduces modern technologies of direct
specification of 3D coordinates using terrestrial and aerial
scanning systems. These technologies are applicable in
the research of slope slides in extreme water conditions.  

Pospíšil, J. – Štroner, M.: Moderne geodätische
Verfahren und Geräte zum Laserscannen

Der Beitrag stellt moderne Verfahren zur direkten
Bestimmung dreidimensionaler Koordinaten unter
Benutzung terrestrischer und Luftbildscannsysteme mit
Anwendung zur Untersuchung von Hangverschie-
bungen und bei extremen Wasserständen vor.

�dizertace

�zprávy

Historická rekonstrukce Staroměstského
náměstí

Ing. Jiří Skácelík 

Práce se zabývá využitím počítačů pro modelování a prosto-
rové zobrazování tvarů a budov v oblasti architektury, urba-
nismu a památkářství. V dizertaci je vytvořen virtuální model
Staroměstského náměstí.

Magnetická diskriminace litogenních 
a antropogenních minerálů v půdách

Ing. Hana Fialová

Dizertace se zabývá použitím magnetické metody pro odli-
šení litogenních a antropogenních vlivů magnetických vlast-
ností půd. Studium magnetických vlastností povrchových
vrstev probíhalo v lokalitách Příbram a Ostrava. Oblasti byly
vybrány proto, že v první je magnetická odezva půd způ-
sobena původními vlastnostmi, kdežto ve druhé je zvýšená
citlivost způsobena převážně pevným spadem. Práce
prokazuje možnost využití metody pro hodnocení kontami-
nace půd.

Během následujících tří let vyroste v blízkosti hostivařské
nádrže a místního lesoparku nadstandardní obytná čtvr� s té-
měř 1 200 byty, řadou sportoviš�, obchodním a společen-
ským centrem a rozsáhlými zelenými plochami. Develope-
rem celého projektu je Košík Development, s. r. o., dceřiná
společnost investorů IPB Real, člena skupiny Orco Property
Group, a akciové společnosti GE Capital Golub.

Celková rozloha Slunečného vršku, jak se nový projekt
jmenuje, přesahuje 80 tis. m2. Z této plochy budou obytné
budovy zaujímat 2 tis. m2. Pro sportovní aktivity bude vy-
hrazena plocha cca 3 tis. m2, rozloha občanské vybavenosti
dosáhne přibližně 2 800 m2 obchodní plochy. Podíl zeleně
z celkové plochy bude větší než 50 % i bez započítání fasád-
ní zeleně, která bude charakteristickým rysem architektury
celého projektu. 

Celý projekt je rozčleněn na tři etapy – v první budou do
konce roku 2006 vybudovány čtyři obytné bloky a páteřní
komunikace. Ve druhé bude bytová výstavba pokračovat
s termínem dokončení v průběhu roku 2007. Zahájena bude
výstavba sportovního areálu a občanské vybavenosti.
Předpokládaným termínem ukončení celého projektu včetně
infrastruktury a parkové úpravy v severní části projektu je rok
2008. Většina obytných bloků bude mít čtyři až šest nadzemních
podlaží. Velkou roli v projektu hrají partery domů a jejich
bezprostřední okolí, které budou patřit sdružení vlastníků
každého objektu. Partery by měly vytvářet zázemí pro obyvatele
objektů v podobě dětských hřiš� pro nejmenší a odpočinkových
zón s drobnými vodními prvky, nízkou zelení a stromy.

Zeleň v projektu snižuje prašnost a výskyt škodlivých mi-
kroorganizmů, zvlhčuje ovzduší, v létě dává stín a v neposlední
řadě pohlcuje hluk Výběr rostlin je přizpůsoben stanovišti,
požadovanému estetickému efektu a nárokům na údržbu.
V průběhu realizace bude kladen důraz na kvalitu provedení,
vhodnost zvoleného substrátu i způsob zalévání. V principu byly
zvoleny rostliny vyžadující minimální údržbu. Fasády budou
osazeny celoročně zelenými rostlinami i rostlinami opadavými.
Péči o zeleň budou zajiš�ovat správci jednotlivých budov.

Projektová dokumentace první a druhé fáze projektu je
výsledkem spolupráce ateliéru Hlaváček and Partners s ar-
chitektonickým ateliérem Héta. Projekt obchodní části Slu-
nečného vršku navrhl ateliér Ian Bryan Architects. Tyto
týmy patří mezi dlouhodobé partnery společností IPB Real
a ORCO Property Group a stojí za nimi řada úspěšných
společných projektů. O koncepci zeleně a zahradních úprav
se postaral ateliér Terra Florius. Mezi další partnery patří
týmy European Transportation Consultancy a Ateliér Pro-
mika, které se podílely na přípravě dopravního řešení, nebo
společnost Onegast, jež projektovala infrastrukturu areálu.

Tisková informace

Slunečný vršek

so8.qxd  4.10.2005  17:57  StrÆnka 253



254 STAVEBNÍ OBZOR 8/2005

Více než šedesát nádražních budov Českých drah včetně
přilehlého okolí by v následujících letech mělo projít kom-
plexní revitalizací. Ta bude zahrnovat nejen omlazení inte-
riéru i exteriéru nádražních budov, ale především přinese
zásadní zvýšení kvality odbavovacích a dalších služeb po-
skytovaných cestujícím na železničních stanicích. 

České dráhy připravily projekt Živé nádraží jako kom-
plexní strategii přeměny, jejímž cílem je prostředí stanic
oživit, nabídnout lepší služby cestujícím, a především učinit
z nádraží živoucí bod v centru města, kde občané nejen ces-
tují, ale také nakupují a tráví volný čas. Revitalizace se proto
netýká pouze samotných budov a jejich interiérů, urbanis-
tické řešení v mnoha lokalitách by mělo zahrnout také před-
nádraží a další přilehlá území. Postupně by mělo přestat
platit zavedené klišé, že nádraží do center měst nepatří a že
železnice městská centra rozděluje. Projekt má vlastní zna-
čku i logotyp, aby tato aktivita smě-
řující k dalšímu zvyšování kvality
služeb poskytovaných cestujícím
byla jasně rozpoznatelná a jedno-
duše komunikovatelná. 

Téměř šedesát nádraží, která projdou komplexní revita-
lizací, vybraly České dráhy takřka ze všech regionů České
republiky. Hlavním kritériem pro výběr stanic přitom byla
na jedné straně frekvence pohybu cestujících, na straně dru-
hé pak zájem místní samosprávy na realizaci revitalizace.
Investiční náklady by měly dosáhnout několik miliard korun
s tím, že je s Českými drahami budou sdílet partneři vybraní
v rámci výběrových řízeních. Ti pak získají objekty v ná-
dražních prostorách do dlouhodobého pronájmu nebo je bu-
dou spravovat v rámci společných podniků. Tento postup
umožní získat finanční zdroje pro realizaci projektu a přitom
neomezuje společnost v dalších investičních aktivitách. Prv-

ní výběrová řízení se budou týkat nádraží ve Františkových
Lázních, Havlíčkově Brodě, Praze-Holešovicích, Teplicích
a Ústí nad Labem. 

Rozsah revitalizace bude různý, lišit se bude jak v návaz-
nosti na jednotlivé lokality, tak i podle rozsahu navrženého
partnery. Tam, kde bude revitalizace nádraží součástí širšího
urbanistického řešení – se zapojením místní samosprávy, se
počítá se začleněním vlakového nádraží do integrovaného
přepravního terminálu (např. v Sokolově). Podle harmono-
gramu by měla proběhnout výběrová řízení na všech vy-
braných nádražích do konce letošního roku. Rekonstrukční
práce by měly začít v roce 2006 s tím, že předání prvních
objektů do užívání se předpokládá ještě v průběhu roku a
dalších v roce 2007. Budou to zejména lokality, kde je revi-
talizace stanic provázána s naplánovanými pracemi zamě-
řenými na rekonstrukci okolí nádraží realizovanými jinými
subjekty (např. v Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě
nebo Sokolově). Plán dokončení přeměny všech stanic pak
bude záviset na zájmu partnerů a navrženém rozsahu prací
s tím, že u větších rekonstrukcí se počítá s trváním pět až
deset let. 

Kromě revitalizace v regionech je již v pokročilejší fázi
příprava obnovy ve spolupráci se společností GrandiStazioni
ČR (Praha-hlavní nádraží, dále Karlovy Vary a Mariánské
Lázně) a s dalšími partnery (Smíchovské nádraží a
Masarykovo nádraží). Rekonstrukce bude podle odhadu tr-
vat přibližně dva roky v případě obou lázeňských měst a
čtyři roky v případě stanice Praha-hlavní nádraží, kde je
trvání stavebních prací podmíněno nutností realizovat práce
za plného chodu stanice. České dráhy zvolily formu finan-
cování prostřednictvím účasti privátního kapitálu. Vedle
úspěšného postupu technických fází projektu je novinkou
také vstup Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) do
společnosti Grandi Stazioni Česká republika, kde banka
koupila kapitálový podíl ve výši 39 %. Přistoupení EBRD
k projektu znamená další potvrzení úspěšnosti modelu partner-
ství ČD a GrandiStazioni na revitalizaci železničních stanic.

Ještě před přípravou strategie Živé nádraží probíhaly
rekonstrukční práce v řadě stanic Českých drah, a to bu� ja-
ko součást výstavby železničních koridorů, nebo jako pro-
jekty financované ze Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry. Rekonstruovaná moderní nádraží v Děčíně, Kladně,
Chocni, České Třebové a některých dalších městech již
splňují nejnáročnější požadavky na komfort cestování vla-
kem na začátku 21. století.

Tisková informace

�zprávy
Budeme se na nádraží cítit lépe?
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Bývalá průmyslová zóna obdélníkového tvaru mezi ulice-
mi Freyova, Poděbradská, Kbelská a Kolbenova v pražských
Vysočanech se začíná pozvolna měnit v novou moderní
městskou čtvr�. Podle Územního plánu hlavního města Prahy
se využití „Velkého rozvojového území Vysočany“ o rozloze
250 ha změní z průmyslového na smíšené, obsahující všech-
ny městské funkce včetně bydlení, kultury a rekreace.
Průběh a délka revitalizace závisí i na aktivitě mnoha jed-
notlivých vlastníků. 

Zmiňované území má za sebou bohatou minulost. Na
přelomu 19. a 20. století se stalo jedním z center průmys-
lového a technického rozvoje a chloubou českého průmyslu
na domácích i zahraničních trzích a zůstalo jím do konce dva-
cátého století. Nejdůležitějšími a nejznámějšími vysočanskými
závody byly Českomoravská továrna na stroje, Kolbenova
elektrotechnická továrna a závod firmy Breitfeld-Daněk,
později spojené ve světoznámou ČKD, dále Avia Aero,
Praga a v neposlední řadě i pekárna Odkolek. Negativním
odkazem původního využití je značná kontaminace na řadě
míst lokality. Pozitivním přínosem jsou některé původní
stavby, které vynikají technickou, architektonickou i his-
torickou hodnotou. 

Roztříštěnost vlastnické struktury je jedním z odkazů ne-
dávné minulosti a problémem v podobných územích. „Velké
rozvojové území Vysočany“ má však tu výhodu, že je
rozděleno jen mezi několik významných vlastníků, kteří
spolu komunikují a snaží se sjednotit své investiční záměry.
Některé z podnikatelských subjektů zatím stále naplňují svůj
původní podnikatelský záměr, např. ČKD PRAHA DIZ, a. s.,
který nabízí a zajiš�uje dodávky investičních celků a tech-
nologických provozních celků pro plynárenství, dopravní
systémy a spalovny. Další významní vlastníci své nemovi-
tosti bu� spravují a pronajímají, nebo pro ně hledají kupce.
Nového majitele již získal i areál firmy Praga. Mezi další
patří KOLBENKA, a. s., ABLON, s. r. o., TESLA, a. s. 

Všichni významní vlastníci pozemků v lokalitě mají shod-
ný záměr – vybudování nové pražské čtvrti, ne každý z nich
však má zkušenosti s developmentem. Proto budou různé
části území řešeny v rozdílném čase. K aktivním develo-
perům patří společnost CODECO, a. s., jejíž tým má s rozvo-
jem podobně velkých územních celků dlouholeté zkušenosti.
V lednu vyzvala několik předních českých architektonických
ateliérů, jejichž dosavadní práce jsou příslibem mimořádné
invence, ke zpracování kvalifikovaných názorů na možnosti
a formy budoucího využití území s důrazem na podrobnější
rozpracování. Tím navázala na činnost radnice Prahy 9, která
vznik takového konceptu cílevědomě podporuje. Velký dů-
raz byl kladen na zachování historické stopy jako genia loci
území. Dalším námětem bylo vytvoření nové výškové domi-
nanty, která by plnila funkci orientačního bodu a stala se
charakteristickým znakem území. Navázala by tak na novo-
dobou tradici pražských věží – v 19. století byla postavena
Petřínská rozhledna, ve 20. století televizní vysílač na
Žižkově a v 21. století dominanta Nových Vysočan. 

Cílem společnosti CODECO je vytvořit moderní, plno-
hodnotnou a svébytnou městskou část Nové Vysočany,
zahrnující bohatou paletu městotvorných funkcí. V souladu s
urbanistickou studií a Územním plánem hlavního města
Prahy zde vzniknou administrativní plochy, byty, restaurace,
kavárny, obchody a provozovny služeb potřebných pro nové
i současné obyvatele čtvrti. Přeměna celého rozvojového
území o rozloze 250 ha v novou městskou čtvr� však bude
trvat několik desítek let.

Zahájení dílčích oprav dvou budov v těsné blízkosti sta-
nice metra, přímo v uliční frontě, se stalo pomyslným odra-

zovým můstkem pro další revitalizační aktivity v území i pro
ostatní investory. Do jedné z budov – konstruktivistické vily
od architekta prof. Libry – se tým developerské společnosti
přestěhuje ještě letos. Dalším z kroků bude oživení zeleného
pásu kolem říčky Rokytky, která protéká napříč celým
územím v délce přibližně 4,5 km. Toto krásné místo se
v průběhu několika dalších let změní v moderní multifunkční
park. I zde se klade velký důraz na zachování původního
rázu krajiny a napojení parku na jeho okolí, aby byl plně pro-
pustný ve všech směrech v návaznosti na okolní zástavbu.
V novém Parku Rokytka bude prostor pro běžné odpočinko-
vé aktivity, od robinzonských hřiš� pro nejmenší, přes jog-
gingovou, bruslařskou a cyklistickou dráhu, po petangová
hřiště, lavičky k posezení a loučky pro piknik. V dalším
časovém horizontu se plánuje i výstavba bytových domů
v těsné blízkosti hranice parku. 

Cílem celého projektu je vytvoření modelu nové obchodní
ulice, která povede středem Nových Vysočan a ve svém
přízemním parteru bude schopna nabídnout obchodní plochy
středně velkého formátu. V první fázi půjde o obnovení funk-
ce kancelářských prostor, které budou nabídnuty „mladým“
kreativním oborům postupně sílícím početně i ekonomicky,
jež budou své prostředí spoluvytvářet a modifikovat, např.
reklamním agenturám, architektonickým a designérským
ateliérům, konstrukčním kancelářím, obchodům se spotřební
elektronikou nebo módním zbožím. K tomu vytvořit prostor
pro restauraci, kavárnu a podobná občerstvovací zařízení.
Nepominutelnou výhodou území je vynikající napojení na
dopravní sí� – stanice metra B, ulice Kolbenova a Poděbradská
přímo navazují na pražský automobilový okruh, za zmínku
určitě stojí i nedaleké sportovní letiště. 

„… Na takto velkém území může vzniknout městská čtvr�
s mnoha tisíci obyvateli. V celém konceptu je třeba se zaměřit
na rozložení obytných a pracovních míst, aby Nové Vysočany
žily celý den. Nejen ráno a večer, jak je tomu v případě ryze
obytných komplexů, a nebo jen přes den, jak je tomu v pří-
padě kancelářských center. Chceme tyto dvě stránky skloubit
dohromady a vytvořit čtvr� Nové Vysočany, ve které se život
nezastaví. Vedle ploch pro administrativu, obchody, restau-
race a bydlení, zde vzniknou i plochy pro další městotvorné
funkce, jako je zdravotnické zařízení, škola, školka, hřiště …
Tyto funkce budeme na uvolňovaných plochách postupně
přidávat, aby nenásilně organicky vznikal funkční celek
moderní městské čtvrti. Naším trvalým cílem je vytvářet v
Nových Vysočanech předpoklady pro postupný vznik urbán-
ního celku“ řekl JUDr. Jakub Sklenka, předseda představen-
stva developerské společnosti.

Tisková informace

Praha bude mít novou čtvr� 
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Stavba komplexu Palladium 
Generální dodavatel stavby, společnost STRABAG, a. s.,

využije v průběhu výstavby ojedinělý stavební postup, který
významně omezí dopady výstavby na nejbližší okolí. Hrubá
stavba a její založení bude prováděna metodou „top-down“,
tj. současně „nahoru-dolů“. Nejprve bude při použití ekolo-
gicky šetrné technologie, pomocí hydrofrézy, zajištěna mi-
lánská stěna. Poté bude, ještě na nevykopané stavební jámě,
vybetonován rozpěrný strop v úrovni třetího podzemního
podlaží. Tato konstrukce umožní paralelní stavební činnost
jak směrem dolů pod deskou (zemní práce), tak nad ní (žele-
zobetonové konstrukce). Při odvozu vytěženého materiálu
vyvine generální dodavatel maximální úsilí a ohleduplnost,
aby bylo okolí stavby obtěžováno co nejméně. Díky techno-
logii „nahoru-dolů“ se jednak zkrátí doba realizace stavby a
jednak se podstatně omezí hlučnost a prašnost. Po celou do-
bu výstavby bude zachován vjezd do OD Kotva i příjezd ke
všem přilehlým stavbám. Pro chodce bude zajištěn bezpeč-
ný přístup ke všem okolním objektům. Stavba bude koordi-
nována s ostatní stavební činností v okolí – například pře-
ložka tramvaje na náměstí Republiky bude provedena v do-
bě rekonstrukce Štefánikova mostu tak, aby výluka tramva-
jí byla co nejkratší. Úprava povrchů náměstí Republiky bude
dokončena na podzim roku 2006. 

O průběhu stavby se může veřejnost více dozvědět v info-
centru v budově Základní umělecké školy na rohu náměstí
Republiky a ulice Na Poříčí. 

www.palladiumpraha.cz

Rekonstrukce kostela 
sv. Josefa ve Fulneku
Obyvatelé i návštěvníci města Fulnek se budou moci těšit z pro-
hlídky rekonstruovaného kostela sv. Josefa v objektu Kapucín-
ského kláštera, který byl dlouhá léta nevhodně využíván a chá-
tral. Obnovu této významné památky ve stylu „skromného“ ba-
roka, charakteristického pro Kapucínský řád, uskuteční Divize
pozemní stavitelství Morava společnosti Skanska CZ v letech
2005 až 2008. Investorem rekonstrukce je Moravskoslezský kraj.

Kapucínský klášter a kostel sv. Josefa, který v loňském ro-
ce oslavil 330. výročí od svého založení, je významnou památ-
kou řádového stavitelství na Moravě a jedinou stavbou svého
druhu na severovýchodě České republiky. Areál kláštera se
rozkládá za Husím potokem, mimo obvod středověkého města
Fulnek. Jako významná dominanta vytváří protiklad zámecké-
mu komplexu na protějším vrchu. Po nuceném opuštění areálu
kláštera řádovými bratry byly objekty nevhodně využívány
nebo zcela bez využití a chátraly. Přes snahu o záchranu patří
v současné době k nejohroženějším památkám na Moravě.
V roce 2001 byly zařazeny do seznamu nejohroženějších a ne-
využívaných památek České republiky. Moravskoslezský kraj,
který prostřednictvím Muzea Novojičínska památku spravuje,
se tyto historicky cenné objekty rozhodl zachránit a vyhlásil
výběrové řízení na provedení příslušných prací. V budoucnu je
plánována také záchrana samotného kláštera, přičemž celkové
náklady dosáhnou bezmála 87 mil. Kč.

Nynější fáze projektu zahrnuje obnovu původního zdiva, sa-
naci krovů a zajištění proti dřevomorce, dostavbu střechy nad
novým vstupem do objektu z boku, obnovu interiéru kostela a
veškeré přípojky inženýrských sítí. Úpravám se nevyhne ani
rajská zahrada, kostelní krypta, historická dlažba a pečlivé re-
staurátorské práci bude podrobena i původní výmalba objektu.

Tisková informace

�dizertace

�technologie �zprávy

Projekt destrukčního odstřelu panelového
bytového domu 

Ing. Tomáš Pokorný

Dizertace řeší demolici panelového domu T08B metodou ří-
zeného vertikálního kolapsu s omezením náloží na minimum. Je
vytvořen dvouúrovňový matematický model vycházející z ne-
lineárního vztahu mezi momentem a křivostí ohýbaného be-
tonového prvku s využitím software ATENA. Makroskopické
výpočty byly numericky zpracovány programem ADINA. 

Ekologické využití vedlejších energetických
produktů v konstrukci pražcového podloží

Ing. Martin Ludmila

Autor zkoumá využití popílku z elektrárny Chvaletice pro vy-
tvoření stabilizační vrstvy konstrukce pražcového podloží.
Laboratorní zkoušky hodnotily zhutnitelnost, pevnost v tlaku,
odolnost proti mrazu a vodě, propustnost a součinitel tepelné
vodivosti popílku. Experimentálně bylo prověřeno i chování
vrstvy popílku.
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